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Εισαγωγή 

 

Τα Απόκρυφα της διοίκησης του Σιδηροδρόμου Ανατολής και Βαγδάτης 

τυπώθηκαν στην Κωνσταντινούπολη το 1911 από τις εκδόσεις I. Pal-

lamari. Συγγραφέας του βιβλίου ήταν ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, Οθωμα-

νός υπήκοος ρωμαίικης καταγωγής, «πρώην ιατρός του Σιδηροδρόμου 

Ανατολής και πρόεδρος του Σωματείου Υπαλλήλων του Σιδηροδρόμου 

Ανατολής». Ο τίτλος του βιβλίου, αρκετά εύγλωττος ως προς τον προ-

σανατολισμό του, καταδείκνυε ως βασική πηγή άντλησης του αρχεια-

κού υλικού τη λειτουργία του Σιδηρόδρομου Ανατολής, μίας ανώνυμης 

οθωμανικής εταιρείας που ιδρύθηκε το 1888 με τη χρηματοδότηση της 

Deutsche Bank. Τα διαπιστευτήρια του βιβλίου ολοκληρώνονταν στην 

πρώτη σελίδα με την παράθεση του αινιγματικού ρητού: «όποιος δεν 

διαθέτει σε ικανοποιητικό βαθμό την αρετή της εντιμότητας, προτιμά 

να την αποφεύγει».1 Το τελευταίο, σε συνδυασμό με τον περιγραφικό 

τίτλο της έκδοσης, εκτόξευε βέλη προς μία συγκεκριμένη κατεύθυνση 

και προϊδέαζε σαφώς τον αναγνώστη για το περιεχόμενο και την οπτική 

γωνία του βιβλίου. Οι τυπικές, επομένως, διατυπώσεις στη σελίδα του 

μεγάλου τίτλου εύλογα εγείρουν στον αναγνώστη τον προβληματισμό 

για τους λόγους που ώθησαν το συγγραφέα να καταγράψει την εργα-

σιακή του εμπειρία και μάλιστα στην αρνητική επισκόπησή της.  

Εξαρχής, ο Σιδηρόδρομος Ανατολής (Société du Chemin de Fer Ot-

toman d’Anatolie) υπήρξε, στις αρχές του 20ού αιώνα, ο εκτενέστερος 

σιδηρόδρομος στη Μικρά Ασία. Μολονότι η αρχική σύμβαση για την 

εκμετάλλευσή του υπεγράφη μόλις το 1888 –τριάντα δύο δηλαδή χρό-

 
1 Albert Gabriel, Les dessous de l’administration des Chemins de Fer Ottomans d’An-

atolie et de Bagdad, (Κωνσταντινούπολη: I. Pallamari, 1911). Το βαφτιστικό όνομα 

του Γαβριήλ έχει λανθασμένα ενσωματωθεί στη διεθνή βιβλιογραφία προφανώς για 

λόγους πρακτικούς ως “Albert” αντί του “Arhangelos.” Η οθωμανική έκδοση βέβαια 

μένει πιστή στο όνομα του συγγραφέα. Βλ. Arhangelos Gabriel, İç Kapakta Anadolu 

Osmanlı Demiryolu ve Bağdat Demiryolları Şirket-i Osmaniyesi İdaresinin İçyüzü 

(Τα απόκρυφα της διοίκησης των Σιδηροδρόμων Ανατολής και Βαγδάτης) (Κωνστα-

ντινούπολη: Mahmud Bey Matbaası, 1327/1911). Αντίτυπο του γαλλόφωνου βιβλίου 

φυλάσσεται στη βιβλιοθήκη του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. Ο εκδοτικός 

οίκος I. Pallamari ανήκε σε Λεβαντίνο και έδρευε στη Μεγάλη Οδό του Πέραν, στον 

αριθμό 403. 



 

 

 

 

 

 

 

 
76 Βαλκανικά Σύμμεικτα 20 (2021) 

νια μετά την υπογραφή της πρώτης σιδηροδρομικής σύμβασης σε οθω-

μανικό έδαφος– η διοίκησή του κατόρθωσε με διαδοχικές συμβάσεις 

επέκτασης να διαχειρίζεται στις αρχές του 20ού αιώνα ένα δίκτυο 1.030 

χιλιομέτρων. Ο Σιδηρόδρομος Ανατολής εκτεινόταν από το Haydar-

paşa –προάστιο του Kadıköy, της αρχαίας Χαλκηδόνας, στην ασιατική 

πλευρά του Βοσπόρου– μέχρι το Ικόνιο και την Άγκυρα, στο κεντρικό 

μικρασιατικό οροπέδιο. Η παραχώρηση, εξάλλου, από πλευράς οθωμα-

νικής κυβέρνησης της επέκτασης προς τη Βαγδάτη το 1903 σε συνδικά-

το που, επίσης, ήλεγχε η Deutsche Bank ανέδειξε τη γερμανική εται-

ρεία στην πλέον ισχυρή ευρωπαϊκή επιχείρηση στην Οθωμανική Αυτο-

κρατορία της εποχής.2  

Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, από την άλλη μεριά, συνιστούσε μια ιδιαί-

τερη περίπτωση Έλληνα Μικρασιάτη. Η πολυετής θητεία του ως ια-

τρού στον Σιδηρόδρομο Ανατολής και η συχνή μετάβαση για υπηρε-

σιακούς λόγους σε απομακρυσμένους σταθμούς του δικτύου τον είχαν 

οπλίσει με βαθιά γνώση της διοίκησης και του τρόπου με τον οποίο 

αυτή αντιμετώπιζε τις επιχειρησιακές καταστάσεις. Την ήδη οξυμένη 

ευαισθησία του διέγειρε περαιτέρω αφενός η ρωμαίικη καταγωγή του, 

η ενσωμάτωσή του δηλαδή σε μία μειονοτική ομάδα της οθωμανικής 

κοινωνίας, και αφετέρου η υψηλή του μόρφωση, που του επέτρεπε με-

ταξύ άλλων την κριτική θεώρηση του τρόπου λειτουργίας της διοίκη-

σης και της διαφοροποιημένης στάσης της απέναντι στις επιμέρους υ-

παλληλικές ομάδες. 

Καταλύτης και ταυτόχρονα σημείο τομής των δύο κόσμων, της σι-

δηροδρομικής εταιρείας και του υπαλλήλου της, υπήρξε η ιδιάζουσα 

χρονική συγκυρία. Πρόκειται για τα πρώτα χρόνια που ακολούθησαν 

το ξέσπασμα του κινήματος των Νεότουρκων το 1908 και προηγήθη-

καν των βαλκανικών και του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου. Η περίοδος 

αυτή, και κυρίως το έτος 1911, όταν γράφτηκε το βιβλίο του Γαβριήλ, 

υπήρξε τόσο μεταβατική όσο και προεξαγγελτική των σκληρών γεγο-

νότων που επακολούθησαν. Η οριστική μεταστροφή του πολιτικού κλί-

 
2 Charles Isssawi, Τhe Economic History of Turkey, 1800-1914 (Σικάγο–Λονδίνο: The 

University of Chicago Press, 1980), 188-190, όπου επιχειρείται μία σύντομη επισκό-

πηση των συμβάσεων σχετικά με τους Σιδηροδρόμους Ανατολής και Βαγδάτης. Βλ. 

επίσης Boris Barth, “The Financial History of the Anatolian and Baghdad Railways, 

1889-1914,” Financial History Review 5, no. 2 (1998): 115-137, 115-126, διαθέσιμο 

στο https://doi.org/10.1017/S0968565000001827. 
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ματος με τον ενταφιασμό της απολυταρχίας του Αβδούλ Χαμίτ και την 

εγκαινίαση ενός νέου συνταγματικού καθεστώτος δικαιοσύνης και α-

δελφοσύνης πράγματι απελευθέρωσαν τις κοινωνικές εκείνες δυνάμεις 

που απεργάζονταν βαθιές τομές στις δομές της οθωμανικής ζωής. Οι 

ανανεωτικές αυτές δυνάμεις εκφράστηκαν, μεταξύ άλλων, και στο 

σφοδρό απεργιακό κύμα του Αυγούστου-Σεπτεμβρίου 1908 σε δημό-

σιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις, το οποίο παρέλυσε τη χώρα και κινη-

τοποίησε τις αρχές για την καταστολή του.3  

Η κατασταλτική αυτή δράση του νεότευκτου καθεστώτος, που μέχρι 

πρόσφατα ευαγγελιζόταν την ελευθερία και την ισότητα, τελικά εξανέ-

μισε τις ελπίδες και διέλυσε τις ψευδαισθήσεις, αφήνοντας να διαφα-

νούν οι απώτεροι στόχοι της πολιτειακής αλλαγής. Και αυτοί δεν ήταν 

άλλοι από την ομογενοποίηση του οθωμανικού πληθυσμού, την «έγ-

χυση όλων των μη τουρκικών στοιχείων σε ένα τουρκικό καλούπι»4 με 

βοηθητικά μέσα τον οικονομικό αποκλεισμό και τον περιορισμό των 

ελευθεριών. Η τελική σύμπραξη μεταξύ της γερμανικής εταιρείας του 

Σιδηρόδρομου Ανατολής και της οθωμανικής κυβέρνησης εναντίον 

των υπαλλήλων της πρώτης, με την ψήφιση του αντιαπεργιακού νόμου 

σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο της καταστολής, δεν άφηνε περιθώρια α-

στοχίας στην εκτίμηση του τελικού νικητή. Εργάτες και υπάλληλοι εί-

χαν άπαντες ηττηθεί. 

Η συλλογή των δεδομένων που στοιχειοθετούν την προσωπικότητα 

του Αρχάγγελου Γαβριήλ επεκτείνεται και στη χρήση μίας άλλης πη-

γής. Πρόκειται για τις επιστολές και τα υπομνήματα των εργαζομένων 

του Σιδηρόδρομου Ανατολής προς τη διοίκηση της εταιρείας και την 

οθωμανική κυβέρνηση κατά τη διάρκεια των απεργιών του 1908.5 Κι 

αυτό, καθώς η χρήση του πρώτου πληθυντικού προσώπου από το συγ-

 
3 Kadir Yıldırım, Osmanlı'da İşçiler, 1870-1922, Çalışma Hayatı, Örgütler, Grevler 

(Οι εργαζόμενοι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, 1870-1922, Συνθήκες εργασίας, 

οργάνωση, απεργίες) (Κωνσταντινούπολη: İletişim, 2013), 114-139· Oya Sencer, 

Türkiye'de İşçi Sınıfı: Doğuşu ve Yapısı (Η εργατική τάξη στην Τουρκία: γένεση και 

δομή) (Κωνσταντινούπολη: Habora Kitabevi, 1969), 172-210, όπου αναλύεται το α-

περγιακό κύμα του 1908. 
4 Ομιλία του Ταλαάτ Μπέη σε συνάντηση του Κομιτάτου «Ένωση και Πρόοδος» στη 

Θεσσαλονίκη τον Αύγουστο του 1910 που παραθέτει ο Βρετανός πρόξενος στο Μο-

ναστήρι. Βλ. Bernard Lewis, Η ανάδυση της σύγχρονης Τουρκίας, τ. 1 (Αθήνα: Παπα-

ζήσης, 2001), 439-440. 
5 Βλέπε Παράρτημα B. 
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γραφέα τον εντάσσει σε μία ευρύτερη ομάδα με καθολικότητα, κοινό 

αξιακό κώδικα και ταυτότητα συμφερόντων. Η νευραλγική θέση του 

ως αντιπροέδρου στην απεργιακή επιτροπή των υπαλλήλων του Σιδη-

ρόδρομου Ανατολής, από την άλλη μεριά, τον εμπλέκει με ισχυρή δόση 

ασφάλειας στη συγγραφική ομάδα που τα συνέταξε. Η ιδεολογική μά-

λιστα σύμπλευση αυτών των επιστολών με το περιεχόμενο των Απο-

κρύφων επιτρέπει τη θεώρησή τους –συμπληρωματικά με το βιβλίο– 

ως ιστορικών πηγών για τη διερεύνηση της στάσης του Αρχάγγελου 

Γαβριήλ απέναντι σε πρόσωπα και πράγματα. 

Ως εκ τούτου, η έρευνα των Αποκρύφων που επιχειρεί η παρούσα 

μελέτη αποσκοπεί αφενός στην ανάδειξη του προσωπικότητας του Γα-

βριήλ και αφετέρου στη συγκρότηση της στάσης του αναφορικά με τον 

τρόπο λειτουργίας του Σιδηρόδρομου Ανατολής στην Οθωμανική Αυ-

τοκρατορία. Μέσα από τα παραπάνω, επιχειρείται ταυτόχρονα η εκτί-

μηση του μεγέθους και των μεθόδων της ευρωπαϊκής οικονομικής δι-

είσδυσης στην Οθωμανική Αυτοκρατορία στο γύρισμα του 20ού αιώνα 

καθώς και η τοποθέτηση του νέου καθεστώτος, το οποίο ανέκυψε μετά 

το κίνημα των Νεότουρκων, απέναντι στη διείσδυση αυτή. Αποκαλύ-

πτεται, έτσι, αυτόματα η έκταση και η σφοδρότητα του απεργιακού κύ-

ματος που ξέσπασε ευθύς μετά την καθεστωτική αλλαγή του 1908 κα-

θώς και οι πολιτικές διεργασίες που οδήγησαν στην κατάπνιξή του, ερ-

γασίες σύμφυτες με την εκρίζωση του ελληνικού στοιχείου από τη Μι-

κρά Ασία. Ο μακροπρόθεσμος ωστόσο στόχος της μελέτης δεν είναι 

άλλος από τη συμβολή στην αποκωδικοποίηση της ελληνικής μικρα-

σιατικής ιδεολογίας και στη χαρτογράφηση πτυχών της εργατικής ζωής 

του μικρασιατικού ελληνισμού την περίοδο πριν την οριστική απομά-

κρυνσή του από τα πατρογονικά εδάφη.  

 

Οι συντελεστές 

 

Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ γεννήθηκε το 1856 στη Νεάπολη της Καππα-

δοκίας. Ο πατέρας του, Γαβριήλ Παπαρχαγγέλου, υπήρξε φίλος και βο-

ηθός του λόγιου και ιερέα Φίλιππου Αριστόβουλου στην οργάνωση 



 

 

 

 

 

 

 

 
Μελίνα Γραμματικοπούλου  79 

των ελληνικών εκπαιδευτηρίων της Νεάπολης.6 Σε ηλικία 19 ετών ο 

Γαβριήλ μετέβη στην Κωνσταντινούπολη, όπου φοίτησε στο ελληνικό 

λύκειο Σταυροδρομίου, με υποτροφία του τραπεζίτη Χρηστάκη Ζω-

γράφου. Η γενναιόδωρη χρηματοδότηση του τελευταίου τού επέτρεψε 

να μεταβεί και στην ελληνική πρωτεύουσα προκειμένου να φοιτήσει 

στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1885 επέστρεψε 

στην ιδιαίτερη πατρίδα του, όπου και παντρεύτηκε την Ευγενία Βα-

γιάννη, αδελφή του ηγεμόνα της Σάμου, Κωστάκη Βαγιάννη.7 

Οι κατηγορίες των συντηρητικών ελληνικών κύκλων της Νεάπολης 

προς τις οθωμανικές αρχές για αντεθνική δράση του Γαβριήλ τον ανά-

γκασαν να εγκαταλείψει εκ νέου τη γενέτειρά του το 1894 και να ανα-

ζητήσει εργασία ως ιατρός στην εταιρεία του Σιδηρόδρομου Ανατολής. 

Υπήχθη αμέσως στο υγειονομικό τμήμα του προσωπικού με προϊστά-

μενο τον Έλληνα αρχίατρο Θεόδωρο Φλωρά, από τη Σιάτιστα Κοζά-

νης.8 Στο τμήμα αυτό, οι έξι Έλληνες αποτελούσαν την πλειοψηφία α-

πέναντι στους δύο Αρμένιους και τον Τούρκο συνάδελφό τους.9 Η πε-

ριοχή της αρμοδιότητάς του εκτεινόταν από το Sapanca μέχρι το İnönü 

και κάλυπτε τις ανάγκες δώδεκα σταθμών κατά μήκος της γραμμής Χα-

ϊδάρ-Πασά–Άγκυρας.10 Οι συχνές μετακινήσεις σε δίκτυο συνολικού 

μήκους 157 χιλιομέτρων κάτω από δύσκολες συνθήκες επιβάρυναν σω-

ματικά και ψυχικά το νεαρό γιατρό. Κυρίως όμως, επιβαρύνθηκε η υ-

γεία της συζύγου του από την αναγκαστική διαμονή στο Μπίλετζικ με 

 
6 Σχετικά με τον Αριστόβουλο βλ. Ιωάννα Πετροπούλου, «Φιλίππου Αριστοβούλου 

ανθολόγιο: Θεολογική Σχολή Χάλκης 1853-1856», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών 

Σπουδών 5 (1984): 187-239. 
7 Βλ. τη μυθιστορηματική βιογραφία που συνέγραψε ο συνονόματος εγγονός του Γα-

βριήλ: Αρχάγγελος Γαβριήλ, Ο αετός της Καππαδοκίας (Αθήνα: Μπαλτά, 2017), 7-16. 
8 Ο Φλωράς σπούδασε αρχικά στη Μεγάλη του Γένους Σχολή και στη συνέχεια πραγ-

ματοποίησε ιατρικές σπουδές στη Λειψία, ενώ γνωστή υπήρξε και η φιλανθρωπική 

δράση του στον «Ελληνικό Φιλολογικό Σύλλογο Κωνσταντινουπόλεως». Βλ. Γιώρ-

γος Λεκκάκης, «Ο Σιατιστινός αρχίατρος Θεόδωρος Φλωράς και πώς η ελληνική έ-

γινε η παγκόσμιος επιστημονική γλώσσα», Εφημερίς (Ιανουάριος 2009), διαθέσιμο 

στο http://www.kairatos.com.gr/floras.html (ανάκτ. 18-1-2020). 
9 Ιστορικό Αρχείο της Deutsche Bank [στο εξής: HADB]/Auftrag 1348/96, Sig. 8049. 
10 Πρόκειται για τους σταθμούς Arifiye (πρώην Hamidiye με τη διακλάδωση προς 

Adapazarı), Geyve, Akhisar, Mekece, Lefke, Vezirhan, Bilecik, Karaköy, Bozüyük, 

μαζί με τους οριακούς σταθμούς Sapanca και İnönü. 11η Ετήσια Έκθεση “Société du 

Chemin de Fer Ottoman d’Anatolie” [στο εξής: CFOA], 1899, 17. Βλέπε και Χάρτη 2. 
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τους δριμείς χειμώνες και τα θερμά καλοκαίρια.11 Η όψιμη μετάθεσή 

του στον κεντρικό σταθμό του Χαϊδάρ-Πασά δεν μπόρεσε να αποτρέ-

ψει το θάνατο της τελευταίας το 1905.12  

Ο Γαβριήλ επέδειξε ιδιαίτερο ζήλο στην άσκηση των ιατρικών κα-

θηκόντων του. Τιμήθηκε μάλιστα για τις υπηρεσίες του από το σουλ-

τάνο Αβδούλ Χαμίτ με το παράσημο του τάγματος του Μετζηδιέ. Πα-

ράλληλα, ανέπτυξε και πλούσια συνδικαλιστική δράση για τη βελτί-

ωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων. Οι ενέργειές του κο-

ρυφώθηκαν το καλοκαίρι του 1908, κατά τη διάρκεια της απεργίας των 

υπαλλήλων του Σιδηρόδρομου Ανατολής, οπότε συμμετείχε ως αντι-

πρόεδρος στην απεργιακή επιτροπή των εργαζομένων με πρόεδρο τον, 

επίσης Ρωμιό, Λεωνίδα Πασχόπουλο.13 Η συχνή επαφή με ηγετικά στε-

λέχη του Σιδηρόδρομου και οι συνακόλουθες διαπραγματεύσεις για την 

προώθηση των υπαλληλικών αιτημάτων μοιραία τον έβαλαν στο στό-

χαστρο της διοίκησης. Η απόλυσή του, το 1910, ήταν αναμενόμενη.14 

Μετά από δεκαεπτά χρόνια απουσίας ο Γαβριήλ επέστρεψε στην ι-

διαίτερη πατρίδα του. Στη Νεάπολη επιδόθηκε με το ζήλο που τον διέ-

κρινε στην οργάνωση των ελληνικών σχολείων ως συνεργάτης του φι-

λολόγου Γεώργιου Ασκητόπουλου, με κύριο στόχο τη διάδοση της ελ-

ληνικής γλώσσας ανάμεσα στους νέους. Η εκπαιδευτική του δράση θε-

ωρήθηκε, ωστόσο, από τις τουρκικές αρχές ως φιλελληνική και αντι-

τουρκική, ώστε επέφερε το 1913 την καταδίκη του από έκτακτο στρα-

τοδικείο σε φυλάκιση δυόμισι ετών.15 Η αποφυλάκισή του στις αρχές 

του 1916 τού επέτρεψε την εξακολούθηση της οργανωτικής του δρα-

στηριότητας στα ελληνικά εκπαιδευτήρια. Η επιδημία του εξανθηματι-

κού τύφου, ωστόσο, που ενέσκηψε στη Νεάπολη από τους διερχόμε-

νους λιποτάκτες του τουρκικού στρατού, τον ενέγραψε στη λίστα των 

 
11 Παντελής Κοντογιάννης, Γεωγραφία της Μικράς Ασίας (Αθήνα: Σύλλογος προς 

Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 2000), 291. 
12 Γαβριήλ, ό.π., 10. 
13 Βλέπε παρακάτω. 
14 Γαβριήλ, ό.π., 331-335. 
15 Υπήρχαν υποψίες εναντίον του Γαβριήλ ότι εκφωνεί λόγους υπέρ της Ελλάδας σε 

μαθητές και γονείς και ότι, κατ’ επέκταση, τους ξεσηκώνει εναντίον των Τούρκων. 

Γαβριήλ, ό.π., 357-395. 



 

 

 

 

 

 

 

 
Μελίνα Γραμματικοπούλου  81 

θυμάτων της. Ο Γαβριήλ υπέκυψε το 1917 έπειτα από την ευσυνείδητη 

άσκηση των ιατρικών του υπηρεσιών προς τους συμπολίτες του.16 

Η κατασκευή του Σιδηρόδρομου Ανατολής εγκαινιάστηκε από την 

ίδια την οθωμανική κυβέρνηση το 1871, με το στρώσιμο του πρώτου 

σιδηροδρομικού τμήματος μήκους 92 χιλιομέτρων, που ένωνε το Χαϊ-

δάρ-Πασά με τη Νικομήδεια, στο βάθος του ομώνυμου κόλπου της 

Προποντίδας. Η αδυναμία της κοινοπραξίας, που ανέλαβε στη συνέ-

χεια τη διαχείριση του δικτύου, να συγκεντρώσει το απαραίτητο κεφά-

λαιο και να επεκτείνει τη γραμμή μέχρι την Άγκυρα οδήγησε την κυ-

βέρνηση στην εξεύρεση νέου αναδόχου. Χάρη στη μεσολάβηση του 

Γερμανοεβραίου επιχειρηματία και τραπεζίτη Alfred von Kaulla, οι Ο-

θωμανοί εκπρόσωποι ήρθαν σε συνεννόηση με το γενικό διευθυντή της 

Deutshe Bank, Georg von Siemes, και τον Οκτώβριο του 1888 υπέγρα-

ψαν το φιρμάνι της παραχώρησης. Η ανώνυμη οθωμανική εταιρεία που 

ίδρυσε το Μάρτιο του 1889 η Deutshe Bank, ως Société du Chemin de 

Fer Ottoman d’Anatolie, αναλάμβανε αντί έξι εκατομμυρίων φράγκων 

να επεκτείνει τη γραμμή κατά 488 χιλιόμετρα μέχρι την Άγκυρα, μέσω 

του Εσκί Σεχίρ. Σύμφωνα με τους όρους της παραχώρησης, η εταιρεία 

απολάμβανε το επιπρόσθετο δικαίωμα εκμετάλλευσης των μεταλλείων 

και απαλλοτρίωσης των εκτάσεων σε μήκος είκοσι χιλιομέτρων εκατέ-

ρωθεν της γραμμής. Η κατασκευή της προέκτασης υπό την επίβλεψη 

των Γερμανών τεχνικών υπήρξε ταχύτατη και, έτσι, το 1893 η επιχεί-

ρηση προικοδοτήθηκε με την παραχώρηση της νέας προέκτασης προς 

το Ικόνιο μέσω Ακ Σεχίρ και της κατασκευής μιας προκυμαίας στο 

Ντεριντζέ, το επίνειο της Νικομήδειας. Το δίκτυο των μεγαλόπνοων 

εγκαταστάσεων ολοκληρώθηκε το 1902 με την ίδρυση της Εταιρείας 

Λιμένος Χαϊδάρ-Πασά στον τερματικό σταθμό της γραμμής για τη 

διευκόλυνση των μεταφορών.17 

Το προσωπικό που απασχολείτο στην εταιρεία διακρινόταν σε διοι-

κητικό και τεχνικό. Την πρώτη κατηγορία στελέχωναν οι υπάλληλοι 

των κατά τόπους σταθμών και το πλήρωμα στην υπηρεσία της γραμ-

μής. Το τεχνικό προσωπικό απάρτιζαν οι μηχανικοί και οι τεχνίτες στα 

μηχανοστάσια της εταιρείας. Στην υψηλή ιεραρχία δέσποζαν οι Ευρω-

παίοι, στη μεσαία ιεραρχικά κλίμακα οι ίδιοι και οι Οθωμανοί, ενώ στη 

 
16 Γαβριήλ, ό.π., 357-425. 
17 Isssawi, ό.π., 188-189· Barth, ό.π., 117.  
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χαμηλότερη βαθμίδα συναντιούνταν Οθωμανοί όλων των εθνοτικών ο-

μάδων. Υπηρεσιακός κατάλογος των υπαλλήλων όλων των βαθμίδων 

του 1908 υπολόγιζε τον αριθμό των μόνιμων υπαλλήλων στα 699 ά-

τομα, εκ των οποίων οι 209 έφεραν ελληνικά ονόματα. Οι Έλληνες ο-

θωμανικής και ελληνικής υπηκοότητας επομένως ανέρχονταν στο 30% 

περίπου του συνολικού εργατικού δυναμικού, ενώ απασχολούνταν κυ-

ρίως στη χαμηλότερη ιεραρχικά και μισθολογικά κλίμακα.18 

Η εικόνα που παρουσίαζε το συνολικό σιδηροδρομικό δίκτυο στη 

Μικρά Ασία το 1907 ήταν η εξής: ο Σιδηρόδρομος Ανατολής με τις 

γραμμές Χαϊδάρ-Πασά–Άγκυρας και Εσκί Σεχίρ–Ικονίου συνέδεε την 

ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης με το εσωτερικό της Μικράς 

Ασίας, με τις πεδιάδες της Άγκυρας και του Ικονίου, ενώ οι δύο γραμ-

μές που είχαν ως αφετηρία τη Σμύρνη συνέδεαν την πλούσια ενδοχώρα 

με το μεγάλο εξαγωγικό λιμάνι. Αναλυτικότερα, ο σιδηρόδρομος Σμύρ-

νης–Αϊδινίου –βρετανικών συμφερόντων– είχε μήκος 516 χιλιόμετρα, 

διέσχιζε τις πεδιάδες των ποταμών Κάυστρου και Μαίανδρου και έ-

φτανε μέχρι το Ντινέρ, ενώ ο Σιδηρόδρομος Σμύρνης–Κασαμπά –γαλ-

λικών κυρίως κεφαλαίων– διέτρεχε 517 χιλιόμετρα, συνέδεε τις πεδιά-

δες του Έρμου και του Κάικου και έφτανε μέχρι το Σόμα και το Αφιόν 

Καραχισάρ.19 

Κομβικό σημείο στη λειτουργία του Σιδηρόδρομου Ανατολής και 

ταυτόχρονα στην κριτική του Γαβριήλ αποτελούσε το καθεστώς της 

«χιλιομετρικής εγγύησης», που απολάμβανε η γερμανική εταιρεία. 

Πρόκειται για τη μέθοδο που επινόησε το οθωμανικό κράτος στο στρώ-

σιμο των σιδηροδρομικών γραμμών, προκειμένου να αντισταθμίσει 

την έλλειψη κεφαλαίων. Εγγυάτο, έτσι, στον επενδυτή ένα ελάχιστο 

κέρδος ανά χιλιόμετρο γραμμής, ενώ ταυτόχρονα δεσμευόταν να κα-

 
18  HADB/OR0254, Auftrag 1348/96, Sig. 8049, “Personnel Commissione·” Peter 

Mentzel, “The ‘Ethnic Division of Labor’ on Ottoman Railroads. A Reevaluation,” 

Turcica 37 (2005): 221-241, όπου αναλύεται η διαστρωμάτωση του προσωπικού. 
19 Βλ. Χάρτη 1. Επίσης, τον πίνακα με έκταση σιδηροδρομικού δικτύου ανά εθνικό-

τητα κεφαλαίου σε: “Les Chemins de fer de la Turquie en 1907,” Revue Générale des 

Chemins de fer et des tramways, Mémoires et Documents concernant l’établissement, 

la construction et l’exploitation technique et commerciale des voies ferrées 32, no. 2 

(1909): 456-466, 465. Διαθέσιμο στο https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64750064 

.r=Revue%20générale%20des%20chemins%20de%20fer%20et%20des%20tramwa

ys%201909?rk=64378. 
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λύψει το ίδιο την τυχόν διαφορά που θα προέκυπτε ανάμεσα στα επι-

θυμητά και τα πραγματικά έσοδα. Το σχήμα αυτό αφενός αποδέσμευε 

την κυβέρνηση από την εναγώνια προσπάθεια συγκέντρωσης κεφα-

λαίου, ενώ αφετέρου δελέαζε τους υποψήφιους κεφαλαιούχους να ε-

πενδύσουν στις οθωμανικές υποδομές χωρίς το φόβο του αμφίβολου 

κέρδους. Πολλές μορφές «χιλιομετρικής εγγύησης» είχαν εφαρμοστεί 

στις παραχωρήσεις που κατά καιρούς συνομολογούνταν. Ο Σιδηρόδρο-

μος Ανατολής, αναλυτικότερα, λειτουργούσε σύμφωνα με δύο διαφο-

ρετικά καθεστώτα εγγύησης. Στη γραμμή Χαϊδάρ-Πασά–Άγκυρας τα 

εγγυώμενα έσοδα άγγιζαν τα 15.000 φράγκα ετησίως ανά χιλιόμετρο 

σε λειτουργία, ενώ στη γραμμή Εσκί Σεχίρ–Ικονίου έφταναν μόλις τα 

13.727 φράγκα.20  

Το καθεστώς αυτό που εφαρμοζόταν στο Σιδηρόδρομο Ανατολής 

θεωρείτο σκανδαλωδώς προνομιακό από το βρετανικό Σιδηρόδρομο 

Σμύρνης–Αϊδινίου, ο οποίος είχε αναγκαστεί να αποποιηθεί κάθε μορ-

φή εγγύησης.21 Θεωρείτο εξάλλου από αρκετούς Ευρωπαίους και Οθω-

μανούς ως βαριά οικονομική επιβάρυνση για τους τελευταίους, αφού 

αυτό «είχε επιβληθεί στους Τούρκους από τους άπληστους ξένους κε-

φαλαιούχους».22 Ταυτόχρονα, η ιδιαίτερα στενή σχέση που απολάμβα-

ναν η διοίκηση της Deutsche Bank και ο Κάιζερ Γουλιέλμος Β΄ με την 

οθωμανική κυβέρνηση θεωρείτο ανεπανόρθωτα επιβλαβής για τα συμ-

φέροντα των άλλων επιχειρήσεων. Η επέκταση προς τη Βαγδάτη, μά-

λιστα, που παραχωρήθηκε το 1903 είχε εκληφθεί από τη διοίκηση του 

Σιδηρόδρομου Σμύρνης–Αϊδινίου ως «γερμανική εισβολή στα εδάφη 

μας».23 Η λειτουργία των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων, επομένως, 

στην οθωμανική επικράτεια των αρχών του 20ού αιώνα ενέπλεκε εκτός 

από τον οικονομικό και τον πολιτικό και διπλωματικό παράγοντα.24 

 
20 Halil Inalcik–Donald Quataert (επιμ.), Οικονομική και κοινωνική ιστορία της Οθω-

μανικής Αυτοκρατορίας, τ. 2, 600-1914 (Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 2011), 440-441. Για τα 

ποσά της εγγύησης που κατέβαλε η κυβέρνηση στην εταιρεία για το διάστημα 1893-

1914 βλ. Παράρτημα, A. 
21 The Times, 28-3-1917, 12. 
22 Barth, ό.π., 121· David Fraser, The Short Cut to India. Τhe Record of a Journey along 

the Route of the Baghdad Railway (Εδιμβούργο–Λονδίνο: Blackwood, 1909), 24. 
23 Fraser, ό.π., 21-22· The Times, 26-12-1892, 3, 28-3-1917, 12. 
24 Για τη στενή σχέση των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων με τους ευρωπαϊκούς επι-

χειρηματικούς οίκους, την Αυτοκρατορική Οθωμανική Τράπεζα και την Υπηρεσία 

Οθωμανικού Δημοσίου Χρέους βλ. Donald Blaisdell, European Financial Control in 



 

 

 

 

 

 

 

 
84 Βαλκανικά Σύμμεικτα 20 (2021) 

Η απεργία των υπαλλήλων του Σιδηρόδρομου Ανατολής 

 

Οι πρώτοι τριγμοί στη σχέση μεταξύ της διοίκησης και των υπαλλήλων 

της είχαν εμφανιστεί τον Ιούλιο του 1907, ένα χρόνο δηλαδή πριν την 

καθεστωτική αλλαγή, όταν οι δεύτεροι ζήτησαν με επιστολή τους μισθο-

λογική αύξηση στη βάση του αυξανόμενου πληθωρισμού και της συνα-

κόλουθης αύξησης του κόστους διαβίωσης.25 Το αίτημα είχε οδηγήσει 

τη διοίκηση στη σύγκληση έκτακτης συνέλευσης και στην τελική σύ-

σταση συνταξιοδοτικού ταμείου προς όφελος των εργαζομένων της.26 

Τα γεγονότα του Αυγούστου του 1908, ωστόσο, υπήρξαν σφοδρότε-

ρα. Το ξέσπασμα του κινήματος των Νεότουρκων και η παλινόρθωση 

του Συντάγματος είχαν ενθαρρύνει τη διατύπωση κάθε λογής αιτημά-

των. Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, ειδικότερα, ήταν από τις πρώτες 

που υπέστησαν τους κλυδωνισμούς της αλλαγής. Τη συγκρότηση των 

υπαλληλικών σωματείων στους Σιδηρόδρομους Σμύρνης–Κασαμπά 

και Σμύρνης–Αϊδινίου είχαν διαδεχτεί στα μέσα Αυγούστου οι πρώτες 

βραχείες απεργίες, με τη μερική ικανοποίηση των εργατικών αιτημά-

των.27 Στο ίδιο πλαίσιο, οι υπάλληλοι στο Σιδηρόδρομο Ανατολής εί-

χαν συντάξει επιστολή με αποδέκτη τη διοίκηση, με την οποία γνωστο-

ποιούσαν την «αξιοθρήνητη κατάστασή» τους και το «άδικο κάθεστώς» 

διαβίωσης. Στην επιστολή κραυγαλέα προβαλλόταν η αντίθεση ανάμεσα 

στα ανώτερα στελέχη ευρωπαϊκής καταγωγής με τους υψηλούς εξαρχής 

μισθούς και στους Οθωμανούς, «υποδειγματικούς» υπαλλήλους, με τους 

μακροχρόνια εμπαικτικούς μισθούς. Στο στόχαστρο των εργαζομένων 

βρισκόταν ιδιαίτερα ο γενικός διευθυντής Γαλλοελβετός, Edouard Hug-

 
the Ottoman Empire: A Study of the Establishment, Activities, and Significance of the 

Administration of the Ottoman Public Debt (Νέα Υόρκη: Columbia University Press, 

1929), 3-4, 221. Για μία επιπρόσθετη μελέτη του σύνθετου ρόλου της Υπηρεσίας Ο-

θωμανικού Δημοσίου Χρέους βλ. Edhem Eldem, “The Imperial Ottoman Bank: Actor 

or Instrument of Ottoman Modernization?,” στο Modern Banking in the Balkans and 

West-European Capital in the Nineteenth and Twentieth Centuries, εκδ. Kostas Kostis 

(Ashgate Pub, 1999), 50-60. 
25 HADB/OR0254/43, Πρακτικά 3ης Γενικής Συνέλευσης Υπαλλήλων CFOA, 27-8-1908. 
26 19η Ετήσια Έκθεση CFOA, 1907, 8. 
27 Μελίνα Γραμματικοπούλου, «Το ελληνικό εργατικό κίνημα στη δυτική Μικρά Α-

σία, 1876-1914: Η περίπτωση των εργαζομένων σε μεταλλεία και σιδηροδρόμους» 

(διδ. διατρ., ΑΠΘ, 2019), 147-149, 171-172. 
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uenin, ο οποίος παρουσιαζόταν ως εγωιστής και νεόπλουτος, με τις «συ-

νεχείς επιτυχίες να του έχουν πάρει τα μυαλά».28 

Σύντομα, ακολούθησε η ίδρυση του σωματείου εργαζομένων με την 

επωνυμία Ένωση Υπαλλήλων Οθωμανικού Σιδηρόδρομου Ανατολής, 

που αριθμούσε τριάντα έξι συνολικά άτομα.29 Εξ αυτών, οι Έλληνες 

υπήκοοι και οι Οθωμανοί ρωμαίικης καταγωγής ανέρχονταν στους έ-

ντεκα συνολικά, συγκροτούσαν, δηλαδή, το ένα τρίτο της επιτροπής. 

Στο προεδρείο, οι Έλληνες καταλάμβαναν τις τρεις από τις έξι έδρες, 

αφού ο πρόεδρος Λεωνίδας Πασχόπουλος, ο αντιπρόεδρος Αρχάγγελος 

Γαβριήλ και ο γραμματέας Νικόλας Γαβαλάς ήταν άπαντες Ρωμιοί. Η 

επιτροπή ενημέρωσε σύντομα τη διοίκηση της εταιρείας για τη σύ-

στασή της, ζητώντας παράλληλα τη διερεύνηση της «υπάρχουσας κα-

τάστασης του προσωπικού και την εφαρμογή μιας εύλογης βελτίωσης 

κατά το πρότυπο των υπόλοιπων σιδηροδρόμων».30 Η επιστολή βρήκε 

τη διοίκηση απροετοίμαστη, καθώς ο διευθυντής Ουγκενίν και άλλα 

στελέχη απουσίαζαν στις ιδιαίτερες πατρίδες τους λόγω θέρους. Ο α-

ναπληρωτής διευθυντής Ferdinand Kautz –μάλλον άτολμος και στε-

ρούμενος ηγετικών ικανοτήτων31– ενημέρωσε τη διοίκηση του Βερο-

λίνου για την ελληνική παρουσία στο προεδρείο και επιφυλάχθηκε για 

την αναγνώριση του σωματείου. Η εσπευσμένη άφιξη του Ουγκενίν 

στην Κωνσταντινούπολη δεν φάνηκε να γεφυρώνει το χάσμα, αφού αυ-

τός εξέλαβε την ίδρυση του σωματείου ως περιττή και εν πολλοίς πα-

ράνομη, εφόσον η σύνθεσή του περιλάμβανε και υπηκόους άλλων χω-

ρών, μη οθωμανικής καταγωγής.32  

 
28  HADB/OR0254/24, Επιστολή υπαλλήλων προς Διοίκηση Κωνσταντινούπολης, 

Καντίκιοϊ, 11-8-1908. 
29 Βλ. Gabriel, ό.π., 157· Μehmet Alkan, “Kısa Bir Tashihin Uzun Hikâyesi: Anadolu 

Osmanlı Demiryolları Şirketi Memurin ve Müstahdemini Cemiyet-i İttihadiyesi,” 

(Μία σύντομη εισαγωγή μίας μακράς ιστορίας: H Κοινωνική Ένωση Υπαλλήλων και 

Εργατών Σιδηροδρόμου Ανατολής) Toplumsal Tarih 245 (2014): 145-173, όπου α-

ναλύεται το θέμα της επωνυμίας του νεότευκτου σωματείου. 
30 HADB/OR0254/26, Επιστολή προσωρινής επιτροπής υπαλλήλων CFOA προς δι-

εύθυνση CFOA, Χαϊδάρ-Πασά, 17-8-1908. Συνημμένο σε: Πρακτικά 1ης Γενικής Συ-

νέλευσης Υπαλλήλων CFOA της 13ης-8-1908, Χαϊδάρ-Πασά. 
31 HADB/OR0254/91, Επιστολή Helfferich προς Gwinner, Βερολίνο, 3-10-1908, ό-

που γινόταν λόγος για την έλλειψη πρωτοβουλίας που χαρακτήριζε τον Κάουτς.  
32 HADB/OR0254/32, Τηλεγράφημα Kautz προς Διοίκηση Βερολίνου, Κωνσταντι-

νούπολη, 25-8-1908. 



 

 

 

 

 

 

 

 
86 Βαλκανικά Σύμμεικτα 20 (2021) 

Στη δεύτερη συνέλευση, που συγκλήθηκε στο χειμερινό θέατρο του 

Καντίκιοϊ, προσήλθαν 700 εργαζόμενοι. Αφού διέψευσαν την κατηγο-

ρία ότι ήταν «στασιαστές και επαναστάτες», διαβεβαίωσαν για τον πα-

τριωτισμό τους και τη διάθεση συνδιαλλαγής, εφόσον μία απεργία θα 

αναστάτωνε την ομαλή λειτουργία του κράτους.33 Όμως, η παρελκυ-

στική τακτική του Ουγκενίν και η τάση υποβάθμισης των γεγονότων 

εκ μέρους του επιτάχυνε τη σύγκληση της τρίτης συνέλευσης των υ-

παλλήλων και επέφερε την κλιμάκωση της εργατικής αντίδρασης. 

Μπροστά στα νέα δεδομένα οι εργαζόμενοι παραμέρισαν τις ελάσσο-

νες διεκδικήσεις τους και επέμεναν στην εξής μία: την αποπομπή του 

γενικού διευθυντή Ουγκενίν από τη διοίκηση της εταιρείας στην Κων-

σταντινούπολη. Η απαίτηση είχε τη μορφή τελεσιγράφου και έδινε στη 

διοίκηση του Βερολίνου διορία μόλις τριών ημερών για την ικανοποί-

ησή της. Σε αντίθετη περίπτωση, η επιτροπή αποποιείτο κάθε ευθύνη 

για την ενδεχόμενη αντίδραση των εργαζομένων.34 Όμως, η διοίκηση 

του Βερολίνου απέρριψε ασυζητητί το θέμα της απόλυσης, ζητώντας 

από τους εργαζόμενους συγκεκριμένα αιτήματα προς ικανοποίηση.35 

Ταυτόχρονα, ο φόβος για επικείμενη απεργία ανάγκασε το Γερμανό 

πρέσβη στην Κωνσταντινούπολη, Adolf Marschall, να ζητήσει από τις 

οθωμανικές αρχές την αποστολή στρατιωτικού αποσπάσματος στον κε-

ντρικό σταθμό του Χαϊδάρ-Πασά,36 ο οποίος, κατά τα λεγόμενα του 

Ουγκενίν, είχε «μετατραπεί σε χείμαρρο αίματος».37 

Ο κατάλογος των αιτημάτων που διατύπωσε το σωματείο των υπαλ-

λήλων καθ’ υπόδειξη της διοίκησης περιλάμβανε τριάντα τέσσερα συ-

νολικά σημεία οικονομικής και διοικητικής φύσης. Μεταξύ άλλων, ζη-

τείτο η αναγνώριση του σωματείου, η μισθολογική αύξηση ύψους 15-

25% και η εξυγίανση του καθεστώτος των διορισμών, των μεταθέσεων 

 
33  HADB/OR0254/31, Πρακτικά 2ης Γενικής Συνέλευσης Υπαλλήλων CFOA της 

22ης-8-1908, Χαϊδάρ-Πασά, 25-8-1908, εκδεδομένη, 1-7. 
34 HADB/OR0254/35, Τηλεγράφημα Διοίκησης Κωνσταντινούπολης προς Διοίκηση 

Βερολίνου, Καντίκιοϊ, 26-8-1908. 
35 HADB/OR0254/40, Τηλεγράφημα Testa, Kautz και Gross προς Διοίκηση Βερολί-

νου, Κωνσταντινούπολη, 28-8-1908· HADB/OR0254/42, Επιστολή Helfferich προς 

Gwinner, Βερολίνο, 29-8-1908. 
36 Αμάλθεια, 26-8-1908, 3. 
37  HADB/OR0254/43, Πρακτικά 3ης Γενικής Συνέλευσης Υπαλλήλων CFOA της 

27ης-8-1908 και «Απάντηση στην επιστολή του Azmi Μπέη, μουτεσαρίφη Σκού-

ταρι», εκδεδομένο, Κωνσταντινούπολη 1908, 1-8.  
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και των προαγωγών.38 Επρόκειτο για την πρώτη πρωτοβουλία συλλο-

γικής διαπραγμάτευσης στην ιστορία του οθωμανικού εργατικού κινή-

ματος, η οποία ενέπνευσε στο μέλλον αντίστοιχα σωματεία στον τρόπο 

προώθησης και σύνταξης των αιτημάτων τους.39 Η άρνηση της διοίκη-

σης να ικανοποιήσει τα διοικητικά ζητήματα βασίστηκε στην ασφάλεια 

που της παρείχε το καθεστώς της «χιλιομετρικής αποζημίωσης», αφού 

σε περίπτωση γενικής απεργίας δεν θα στερείτο τα επιθυμητά κέρδη.40 

Η απεργία που ξέσπασε την 1η Σεπτεμβρίου στο Σιδηρόδρομο Ανα-

τολής συνέπεσε χρονικά με τη δεύτερη απεργία των υπαλλήλων του 

Σιδηρόδρομου Σμύρνης–Κασαμπά και με την τρίτη αντίστοιχη απεργία 

στο Σιδηρόδρομο Σμύρνης–Αϊδινίου. Η κήρυξή της έγινε μέσα σε πα-

νηγυρική ατμόσφαιρα σε όλο το δίκτυο, από το Χαϊδάρ-Πασά μέχρι την 

Άγκυρα και το Ικόνιο, ενώ οι εργαζόμενοι, αφού παρήλασαν στους 

δρόμους του Καντίκιοϊ, θυροκόλλησαν στον κεντρικό σταθμό την α-

ναγγελία της επικείμενης απεργίας. Η συγκυρία θορύβησε τους διευθυ-

ντές των τριών ευρωπαϊκών εταιρειών, οι οποίοι συσκέφθηκαν το από-

γευμα της ίδιας ημέρας στα γραφεία του Καντίκιοϊ και απηύθυναν κοινή 

επιστολή προς τον υπουργό Δημοσίων Έργων. Ο στόχος ήταν, αφενός, 

η ευαισθητοποίηση της κυβέρνησης για τον ανατρεπτικό χαρακτήρα των 

απεργιών και, αφετέρου, η επισήμανση του κινδύνου για τις οικονομικές 

και πολιτικές συνέπειες στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.41 

Εν όψει της απεργίας, η διοίκηση στο Βερολίνο έδειξε διάθεση συν-

διαλλαγής. Εξουσιοδότησε, έτσι, τον Ουγκενίν στην παραχώρηση αύ-

ξησης ύψους 20%, από κοινού με εφάπαξ χορήγηση επιδόματος ίσου 

με ένα μισθό.42 Ο διευθυντής στην Κωνσταντινούπολη, όμως, φάνηκε 

υπερβολικά σίγουρος για την τελική νίκη του. Καθησύχασε την κε-

 
38 Βλ. HADB/OR0254/46, Τηλεγράφημα Kautz προς Διοίκηση Βερολίνου, Κωνστα-

ντινούπολη, 10-9-1908· ΝΑ/FO 195/2280, nο. 322, Επιστολή γενικού προξένου 

Eyres προς πρέσβη Sir Lowther, Κωνσταντινούπολη, 24-9-1908. Συνημμένο: «Διεκ-

δικήσεις εργαζομένων CFOA». 
39 Yavuz Selim Karakışla, “The 1908 Strike Wave in the Ottoman Empire,” Turkish 

Studies Association Bulletin 16, no. 2 (1992): 153-177, 161. Ακόμη, Yıldırım, ό.π., 251.  
40 HADB/OR0254/57, Τηλεγράφημα Gwinner προς Helfferich, Κολωνία, 1-9-1908, 

όπου εξέφραζε την πεποίθηση ότι μία απεργία θα ήταν «χρήσιμη για τη διευθέτηση 

των θεμάτων στους χρηματοδοτούμενους σιδηροδρόμους σε βάρος της οθωμανικής 

κυβέρνησης». 
41 The Times, 15-9-1908, 3. 
42 HADB/OR0254/67, Helfferich προς Huguenin, Βερολίνο, 15-9-1908.  
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ντρική διεύθυνση ότι η παύση της απεργίας ήταν θέμα χρόνου, αφού το 

οθωμανικό κράτος, το οποίο άλλωστε κατέβαλλε αποζημίωση για όσο 

διάστημα ο σιδηρόδρομος αργούσε, αργά ή γρήγορα θα παρενέβαινε 

για να αποτρέψει μεγαλύτερες απώλειες.43 Τη βεβαιότητα του Ουγκε-

νίν, όμως, ήρθε να κλονίσει η ετοιμότητα των υπαλλήλων με την επι-

στράτευση επιχειρημάτων βάσει του νομικού πλαισίου της σύμβασης. 

Συγκεκριμένα, το άρθρο 12 της ιδρυτικής σύμβασης της εταιρείας προ-

έβλεπε ότι «σε περίπτωση διακοπής των υπηρεσιών σε τμήμα ή στο 

σύνολο της γραμμής με υπαιτιότητα του αναδόχου, η αυτοκρατορική 

κυβέρνηση θα λάμβανε τα αναγκαία μέτρα με έξοδα και κίνδυνο του 

αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 16 της σύμβασης, για να εξασφαλίσει 

την προσωρινή λειτουργία...».44 Ο νομικός σύμβουλος του προσωπι-

κού, Adil Μπέη, ζήτησε βάσει κανονισμού την κυβερνητική κατά-

σχεση του Σιδηρόδρομου, ενώ πρότεινε να ιδιοποιηθούν οι υπάλληλοι 

την επιθυμητή αύξηση αντλώντας από τα λειτουργικά έσοδα της επι-

χείρησης.45 Ο ελιγμός αυτός έπιασε εξαπίνης τη διοίκηση, ενώ, κατά 

τον Γαβριήλ, ο Ουγκενίν αποχώρησε από τις διαπραγματεύσεις «κάτω-

χρος από δάκρυα και οργή».46 

Ωστόσο, η διαφαινόμενη νίκη των υπαλλήλων αποτράπηκε χάρη σε 

έναν απρόβλεπτο παράγοντα: το διχασμό τους. Δύο τάσεις ανέκυψαν 

εντός της ομάδας, της μετριοπαθούς, από τη μία μεριά, την οποία προ-

σεταιρίζονταν οι μόνιμοι υπάλληλοι της μεσαίας κυρίως βαθμίδας που 

αρκείτο στη μερική ικανοποίηση των αιτημάτων και, από την άλλη, της 

ριζοσπαστικής, που ενστερνίζονταν οι χαμηλόβαθμοι έκτακτοι εργά-

τες, μένοντας προσκολλημένοι στο σύνολο των αιτημάτων. Η τελευ-

ταία ακύρωνε κάθε προσπάθεια συνδιαλλαγής, αφού δεν άφηνε στην 

επιτροπή περιθώριο διαπραγμάτευσης με τη διοίκηση.47  

Η διάσπαση του υπαλληλικού μετώπου ήταν γεγονός και η λήξη της 

απεργίας πλέον θέμα ωρών. Στις 4 Σεπτεμβρίου, τέσσερις ημέρες μετά 

 
43 Gabriel, ό.π., 165. 
44 George Young, Corps de Droit Ottoman, τ. 4 (Οξφόρδη: Clarendon Press, 1906), 

123-124, όπου αναγράφεται το άρθρο 12 της «Σύμβασης της Άγκυρας». 
45 Yıldırım, ό.π., 252. 
46 Gabriel, ό.π., 165. 
47 HADB/OR0254/75, Τηλεγράφημα Huguenin προς Διοίκηση Βερολίνου, Κωνστα-

ντινούπολη, 16-9-1908, όπου υπογραμμιζόταν σε πανηγυρικό τόνο η αδυναμία της 

επιτροπής του σωματείου να κατευθύνει τη γνώμη του «λαού». 
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το ξέσπασμά της, η απεργία στο Σιδηρόδρομο Ανατολής τερματίστηκε. 

Ο Ουγκενίν κοινοποίησε με τηλεγράφημά του στο Βερολίνο την εσω-

τερική διάσπαση του σωματείου και την αποτυχία του εγχειρήματος για 

κυβερνητική κατάσχεση του δικτύου.48 Ταυτόχρονα, εκμεταλλευόμε-

νος τη θετική συγκυρία ανακοίνωσε στους υπαλλήλους την πρόθεση 

της εταιρείας να παραχωρήσει μισθολογική αύξηση ύψους μόλις 20%, 

παρόλο που η διοίκηση στο Βερολίνο συναινούσε σε μεγαλύτερο πο-

σοστό. Τα υπόλοιπα ζητήματα διοικητικής φύσης παρέμειναν εκκρεμή 

και υπήχθησαν στις ασαφείς υποσχέσεις του διευθυντή περί «επιφύλα-

ξης στην ικανοποίηση των αιτημάτων που υπερέβαιναν τα όριά του ή 

θα αποτελούσαν αντικείμενο μελλοντικής συζήτησης».49 

Η ψήφιση του «Προσωρινού Νόμου περί Απεργιών»50 λίγες μέρες 

μετά τη λήξη της απεργίας μετέτρεψε τις μετρημένες παραχωρήσεις 

προς τους εργαζομένους σε κενό γράμμα. Στην πραγματικότητα, η ίδια 

η απεργία είχε προκαλέσει την ψήφιση του νόμου, ο οποίος αποτε-

λούσε και την πρώτη νομοθετική πράξη της νεοσύστατης κυβέρνησης. 

Η προετοιμασία και η τελική διατύπωση του νέου νομοθετικού πλαι-

σίου ολοκληρώθηκε με τις ευλογίες, μάλιστα, της διοίκησης της 

Deutsche Bank, αφού ο Σιδηρόδρομος Ανατολής είχε πληγεί ιδιαίτερα 

από τις πρόσφατες απεργίες. Η συνδρομή της εταιρείας ήταν εξάλλου 

αναμενόμενη, αφού οι αξιωματούχοι της διατηρούσαν στενή σχέση με 

την οθωμανική κυβέρνηση. Άμεσα εστάλη σε απόρρητη αποστολή 

στην Κωνσταντινούπολη ο επικεφαλής του Γραφείου Ανατολής, F. Neeff, 

με το καθήκον να συνδράμει τα τοπικά στελέχη στην ετοιμασία του με-

ταπεργιακού σκηνικού. 51 Το νέο νομικό πλαίσιο, με το περίπλοκο κα-

 
48 HADB/OR0254/77, Τηλεγράφημα Huguenin προς Διοίκηση Βερολίνου, Κωνστα-

ντινούπολη, 16-9-1908.  
49 Αυτ., 18-9-1908. Για το τελικό πλαίσιο των παραχωρήσεων βλ. Παράρτημα Α, Πί-

νακας 2. 
50 Adrien Biliotti–Ahmed Sedad, Législation Ottomane depuis le Rétablissement de 

la Constitution, 24 djemazi-ul-ahir 1326-10 Juillet 1324/1908, Recueil des Lois, Dé-

crets, Règlements, Conventions, Actes Internationaux, etc., etc.…, de l’Empire Ot-

toman, τ. 1 (Παρίσι: Jouve, 1912), 276-278, κείμενο νόμου nο. CXVI. 
51 HADB/OR0254/83, Τηλεγράφημα Διοίκησης Βερολίνου προς Huguenin, Βερο-

λίνο, 23-9-1908· HADB/OR0254/90, Επιστολή Neeff προς Gwinner, Πέρα, 1-10-

1908· HADB/OR0254/81, Τηλεγράφημα Διοίκησης Βερολίνου προς Huguenin, Βε-

ρολίνο, 22-9-1908· HADB/OR0254/88, Επιστολή Huguenin προς Gwinner, Κωνστα-
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θεστώς προϋποθέσεων και διαμεσολάβησης που προέβλεπε, καθιστού-

σε την καταφυγή των εργαζομένων στην απεργία δυσχερή. Οι παρόμοι-

ου περιεχομένου «Νόμος περί Σωματείων» και «Νόμος περί Δημοσίων 

Συναθροίσεων» του 1909 περιόρισαν περαιτέρω τα περιθώρια των ερ-

γατικών κινητοποιήσεων.52  

Οι εργαζόμενοι στο Σιδηρόδρομο Ανατολής τροποποίησαν το χαρα-

κτηρισμό του σωματείου από «εργατικό» σε «φιλανθρωπικό», ενισχύο-

ντας ταυτόχρονα τις δράσεις αλληλοβοήθειας. Πράγματι, ο μουτεσαρίφης 

του Σκούταρι αναγνώρισε το 1909 το σωματείο ως καθόλα νόμιμο.53 Η 

αναγνώριση προσέκρουσε όμως στην αντίδραση του Ουγκενίν, ο οποίος 

το κατήγγειλε στις οθωμανικές αρχές ως παράνομο, θεωρώντας την πα-

ρουσία μη Οθωμανών υπηκόων στη σύνθεσή του έκνομη. Η νέα ετυμη-

γορία του κρατικού συμβουλίου ότι το σωματείο ήταν «αυτού του είδους 

που όλοι οι πολίτες δύνανται να ιδρύσουν» δεν κατάφερε την ευθυγράμ-

μιση του διευθυντή, ο οποίος απείλησε αυτή τη φορά με απόλυση τους 

υπαλλήλους που ενεργοποιούνταν στο σωματείο.54  

Την περίοδο αυτή επήλθε και η απόλυση του Γαβριήλ στο πλαίσιο 

της εξυγίανσης του προσωπικού από τα μαχητικά στοιχεία του. Η απο-

δέσμευση του πρώην υπαλλήλου από τις απαιτήσεις της εταιρείας και 

ο επαναπατρισμός του τον ενθάρρυναν στη συγγραφή των Αποκρύφων. 

Η συγκυρία της κυκλοφορίας του βιβλίου, ένα χρόνο μετά την απομά-

κρυνσή του από τους Σιδηρόδρομους, κατέδειξε το στίγμα και το χα-

ρακτήρα του. Τα Απόκρυφα λειτούργησαν χωρίς αμφιβολία ως η προ-

σωπική, χειροπιαστή και απερίφραστη απάντηση του Γαβριήλ στον 

τρόπο αντιμετώπισης τόσο του ίδιου όσο και των Οθωμανών συναδέλ-

φων του από την εταιρεία του Σιδηρόδρομου Ανατολής. 

 

Το περιεχόμενο των Αποκρύφων 

  

Το βιβλίο διακρίνεται σε δύο μέρη. Το πρώτο συνιστά το κατεξοχήν 

συγγραφικό έργο του Γαβριήλ, όπου σχολιάζει τη δομή και λειτουργία 

του Σιδηρόδρομου Ανατολής. Το αρχικό κεφάλαιο περιγράφει τις επι-

 
ντινούπολη, 30-9-1908, όπου το περιεχόμενο του επικείμενου νόμου κοινοποιείτο ε-

μπιστευτικά μεταξύ των στελεχών της Deutsche Bank. 
52 Biliotti–Sedad, ό.π., 295-297, κείμενα νόμων nο. CXXI και nο. LXXII αντίστοιχα. 
53 Gabriel, ό.π., 166, όπου παρατίθεται το κείμενο της αναγνώρισης. 
54 Gabriel, ό.π., 169. 
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μέρους γραμμές του δικτύου, το καθεστώς χιλιομετρικής εγγύησης που 

τις διέπει και την κοστολόγηση των ειδικών τιμολογίων. Το δεύτερο 

αφιερώνεται στην ίδρυση και λειτουργία του λιμένος του Χαϊδάρ-

Πασά. Το τρίτο αναλύει το διοικητικό σύστημα, την ιεραρχία και τον 

τρόπο στρατολόγησης του προσωπικού, ενώ το τέταρτο περιγράφει τις 

σχέσεις της διεύθυνσης με το προσωπικό και αποσαφηνίζει τα γεγο-

νότα της απεργίας του 1908. Το δεύτερο μέρος λειτουργεί ως παράρ-

τημα, αφού παραθέτει αυτούσια τα δημόσια έγγραφα των συμβάσεων 

και των φιρμανιών που αφορούν στην ίδρυση και λειτουργία του Σιδη-

ρόδρομου, καθώς και επιλεγμένες ενδοϋπηρεσιακές επιστολές, που 

διαφωτίζουν τα γεγονότα της απεργίας του 1908. 

Η μέθοδος που επιλέγει εξαρχής ο Γαβριήλ, προς απόδειξη των στοι-

χείων του, αποκαλύπτει την επιστημονική του κατάρτιση. Σε πολλά ση-

μεία του βιβλίου του παραθέτει πίνακες με αριθμητικά δεδομένα από 

τα επίσημα αρχεία της εταιρείας. Δεν διστάζει, όμως, να σχεδιάσει και 

δικούς του πίνακες με δεδομένα που εξάγει βάσει υπολογισμών, για να 

καταδείξει τα κρυφά κέρδη της εταιρείας ή, αντίστροφα, τη ζημία που 

υφίστατο η οθωμανική κυβέρνηση. Η επιχειρηματολογία του διανθίζε-

ται από επίσημες επιστολές, εγκυκλίους και χωρία από βιβλία έγκριτων 

συγγραφέων, που επαυξάνουν περαιτέρω την εγκυρότητα των γραφο-

μένων. Την ίδια στιγμή, προσεγγίζει και τον απλό αναγνώστη που δεν 

διαθέτει ειδικές γνώσεις μέσω της παράθεσης άφθονων παραδειγμάτων 

που διασαφηνίζουν, επεξηγούν και ζωντανεύουν το λόγο του. 

Στην εισαγωγή του βιβλίου του, ο Γαβριήλ παραθέτει τους λόγους 

που τον ώθησαν στη συγγραφή του. Και αυτοί δεν είναι άλλοι από τη 

μακρά, επί δεκαεπτά έτη προϋπηρεσία του στο Σιδηρόδρομο Ανατολής 

και ως εκ τούτου η βαθιά, άμεση και έγκυρη γνώση του προσωπικού 

και των λεπτομερειών λειτουργίας της επιχείρησης. Δικαιολογεί τη μέ-

χρι πρότινος σιωπή του, αναφερόμενος στη σχέση διαφθοράς και συμ-

φερόντων που συνέδεε τη διεύθυνση της εταιρείας με το αυταρχικό κα-

θεστώς του Αβδούλ Χαμίτ. Αντίθετα, η πρόσφατη καθεστωτική αλ-

λαγή από κοινού με «τον πατριωτισμό και τη συνείδησή του» τον πα-

ρακίνησαν να αναδείξει τον ασυμβίβαστο χαρακτήρα της νυν διοίκη-

σης με τις γνήσιες συνταγματικές αρχές. Με τη συγγραφή του, επομέ-

νως, επιχειρεί, σε πρώτο βαθμό, να προκαλέσει την κυβερνητική πα-

ρέμβαση για τον τερματισμό της καταχρηστικής συμπεριφοράς της ε-

ταιρείας σε βάρος του οθωμανικού λαού και κράτους. Ως δεύτερος στό-
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χος, προβάλλεται η ενημέρωση του κοινού για τις υποχρεώσεις του Σι-

δηρόδρομου Ανατολής, σύμφωνα με τη σύμβαση και η συνακόλουθη 

προάσπιση των δικαιωμάτων των Οθωμανών. Τελικός στόχος είναι η 

αποκάλυψη της ηθικής έκπτωσης της διεύθυνσης στην Κωνσταντινού-

πολη ενώπιον της ανώτερης διοίκησης του Βερολίνου, προκειμένου να 

ευαισθητοποιηθεί η τελευταία και να θεραπεύσει τα κακώς κείμενα.55 

Δύο ήταν, κατά τον Γαβριήλ, οι προϋποθέσεις που ενθάρρυναν την 

καταχρηστική λειτουργία του Σιδηρόδρομου Ανατολής από τη διεύ-

θυνση. Η πρώτη ήταν η απουσία ουσιαστικού κρατικού ελέγχου. Ο ε-

ξονυχιστικός και τακτικός έλεγχος, που προβλεπόταν από το άρθρο 5 

της σύμβασης στην εκμετάλλευση και συντήρηση του δικτύου από ε-

ντεταλμένο αυτοκρατορικό επίτροπο, περιοριζόταν σε μια επιπόλαια 

επισκόπηση της μηνιαίας κατάστασης εσόδων. Η δεύτερη εδραζόταν 

στη γενικότερη ασάφεια που περιέβαλλε τους όρους της σύμβασης και 

ειδικότερα τα ειδικά τιμολόγια. Αρκετά άρθρα ήταν διφορούμενα, ανε-

παρκώς διατυπωμένα και το περιεχόμενό τους αμφισβητήσιμο, με απο-

τέλεσμα η εταιρεία να τα ερμηνεύει κατά το δοκούν πολλαπλασιάζο-

ντας τα έσοδά της, μειώνοντας τα δημόσια κέρδη, αποδυναμώνοντας 

οικονομικά τους Οθωμανούς επιβάτες και, τελικά, πλήττοντας το εμπό-

ριο και την οικονομία της χώρας.56 

Κυρίαρχη θέση στην επιχειρηματολογία του Γαβριήλ καταλάμβανε 

το καίριο ζήτημα της χιλιομετρικής εγγύησης του Σιδηρόδρομου Ανα-

τολής, που ήταν κομβικής σημασίας στην κατανόηση του τρόπου λει-

τουργίας της εταιρείας και πηγή, κατά τη γνώμη του, της όλης ανομίας. 

Συγκεκριμένα, η κάθε επιμέρους γραμμή απολάμβανε διαφορετικό ύ-

ψος χιλιομετρικής αποζημίωσης στη βάση των ετήσιων ακαθάριστων 

εσόδων της. Για τη γραμμή Χαϊδάρ-Πασά–Νικομήδειας, αρχικά, προ-

βλεπόταν αποζημίωση 10.300 φράγκων ανά χιλιόμετρο γραμμής, ενώ 

για την επέκταση Νικομήδειας–Άγκυρας, που κατασκεύασε η ίδια ε-

ταιρεία, 15.000 φράγκα. Αν τα κέρδη δεν άγγιζαν το παραπάνω ποσό 

ανά χιλιόμετρο γραμμής, τότε η κυβέρνηση όφειλε να καταβάλει τη 

διαφορά.  

Στην επέκταση Εσκί Σεχίρ–Ικονίου, ωστόσο, το σύστημα ήταν δια-

φορετικό. Ενώ το κράτος εγγυάτο μικτά έσοδα ύψους 604 τουρκικών 

 
55 Gabriel, ό.π., iii-v. 
56 Gabriel, ό.π., 40. 
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λιρών ανά χιλιόμετρο (13.727 φράγκων), εν τέλει περιόριζε το ύψος 

της αποζημίωσης που το ίδιο μπορούσε να δώσει στις 219,78 τουρκικές 

λίρες για κάθε χιλιόμετρο. Τα έσοδα δηλαδή που έφταναν τις 604 λίρες 

ανήκαν αποκλειστικά στην επιχείρηση, ενώ σε αντίθετη περίπτωση που 

δεν άγγιζαν το παραπάνω ποσό, το κράτος καλείτο να πληρώσει ετη-

σίως 219,78 λίρες, ανεξαρτήτως κερδών. Στο τμήμα, έπειτα, του Σιδη-

ρόδρομου Βαγδάτης που ήταν σε λειτουργία την περίοδο συγγραφής, 

δηλαδή στη γραμμή Ικονίου–Bulgurlu, το ελάχιστο κέρδος ανά χιλιό-

μετρο οριζόταν στα 15.500 φράγκα. Τέλος, η διακλάδωση Arifie (πρώ-

ην Hamidie)–Adapazar στερείτο αποζημίωσης, διότι το Adapazar συνι-

στούσε εμπορικό κέντρο και τα κέρδη θεωρούνταν δεδομένα.57 

Ωστόσο, το μεγάλο ύψος της αποζημίωσης στα τμήματα Χαϊδάρ-

Πασά–Άγκυρας και Ικονίου–Bulgurlu καθησύχαζε την εταιρεία και 

την αδρανοποιούσε στην επιδίωξη του κέρδους και στην αύξηση της 

κυκλοφορίας. Το παραπάνω ήταν εύλογο, εφόσον η αύξηση του αριθ-

μού των επιβατών και των προϊόντων συνεπαγόταν ανάλογη αύξηση 

των λειτουργικών εξόδων σε προσωπικό, υλικό και καύσιμα, τα οποία 

βάραιναν αποκλειστικά την εταιρεία.58 Ο μόνος ενδιαφερόμενος για 

την ανάπτυξη των μεταφορών σε μια τέτοια περίπτωση ήταν το κράτος, 

το οποίο και πλήρωνε τις ζημίες από τυχόν μειωμένα κέρδη της εται-

ρείας. Αντίθετα, ο περιορισμός της προσφερόμενης αποζημίωσης στη 

γραμμή Εσκί Σεχίρ–Ικονίου ενεργοποιούσε τη διεύθυνση της εταιρείας 

προς την κατεύθυνση της αύξησης των εσόδων.59 

Ιδιαίτερο κεφάλαιο στο περιεχόμενο και την επιχειρηματολογία του 

Γαβριήλ αφιερωνόταν στην Εταιρεία λιμένος Χαϊδάρ-Πασά. Επρό-

κειτο για μία ξεχωριστή ανώνυμη εταιρεία που είχε συσταθεί από τους 

Γερμανούς το Μάρτιο του 1902, με σκοπό την κατασκευή λιμενικών 

εγκαταστάσεων και τη διαχείριση των αντίστοιχων υπηρεσιών.60 Κα-

θώς, όμως, η ιδρυτική σύμβαση άφηνε στην εταιρεία το σύνολο των 

εσόδων από την εκμετάλλευση του λιμανιού, όλη η προσπάθεια της 

διεύθυνσης επικεντρωνόταν στην ενίσχυση της προσέλευσης ανθρώ-

πων και εμπορευμάτων με οποιοδήποτε μέσο. Με τον τρόπο αυτό, δεν 

 
57 Gabriel, ό.π., 9-23. 
58 Gabriel, ό.π., 9. 
59 Gabriel, ό.π., 12.  
60 14η Ετήσια Έκθεση CFOA, 1902, 8. 
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πλούτιζε μόνο η εταιρεία, αλλά, το κυριότερο, αναδιαμορφωνόταν ό-

λος ο άξονας των παραδοσιακών εμπορικών οδών στη Μικρά Ασία. 

Ενώ δηλαδή μέχρι τότε η εξαγωγή των εμπορευμάτων στη Βιθυνία διε-

ξαγόταν από τα λιμάνια της Νικομήδειας και του Ντεριντζέ, με τα τε-

χνάσματα της εταιρείας και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα η όλη 

κυκλοφορία διοχετεύτηκε βορειότερα προς τη Χαλκηδόνα και το λι-

μάνι του Χαϊδάρ-Πασά.61 

 Η εκτροπή αυτή επιτελέστηκε σχεδόν εύκολα με την «προσφιλή τα-

κτική» της εταιρείας, που δεν ήταν άλλη από την τροποποίηση των ει-

δικών τιμολογίων προς το λιμάνι κατά το συμφέρον και κατά παρά-

βαση της ιδρυτικής σύμβασης. Οι φόροι προς τα λιμάνια του Ντεριντζέ 

και της Νικομήδειας αυξήθηκαν, την ώρα που οι αντίστοιχοι για το Χα-

ϊδάρ-Πασά παρέμειναν στα ίδια επίπεδα ή είχαν μειωθεί. Συνέβαινε, 

έτσι, το παράδοξο φαινόμενο ένα βαγόνι με φορτίο 15 τόνων που ξεκι-

νούσε από το Ικόνιο να καταβάλλει 2.000 χρυσά γρόσια για το Χαϊδάρ-

Πασά και 2.350 χρυσά γρόσια για το Ντεριντζέ και τη Νικομήδεια. Και 

όλα αυτά, τη στιγμή που η απόσταση από το Ικόνιο προς το Χαϊδάρ-

Πασά ήταν μακρύτερη κατά 92 χιλιόμετρα απ’ την αντίστοιχη προς τη 

Νικομήδεια και κατά 84 χιλιόμετρα μακρύτερη απ’ την ανάλογη προς 

το Ντεριντζέ.62 Η μαθηματική λογική είχε εξοβελιστεί από τα τιμολό-

για του Σιδηρόδρομου Ανατολής. 

Το πλέον επικριτικό, ωστόσο, κεφάλαιο στο βιβλίο του Αρχάγγελου 

Γαβριήλ ήταν εκείνο που καταπιανόταν με την οργάνωση της διοίκη-

σης και τη σχέση της με το προσωπικό. Κι αυτό είναι εύλογο, καθώς η 

σχέση αυτή είχε οδηγήσει στο ξέσπασμα της μεγάλης απεργίας τον Αύ-

γουστο του 1908, στην ψήφιση του κατασταλτικού νόμου περί απερ-

γιών λίγες εβδομάδες αργότερα και, το σημαντικότερο, στην απόλυση 

του ίδιου του συγγραφέα. Η γερμανική διοίκηση είχε, ήδη από την 

πρώτη της εγκύκλιο, απευθυνθεί στους υπαλλήλους της στα γαλλικά 

και τα γερμανικά, γλώσσες άγνωστες στο ντόπιο εργατικό δυναμικό. 

Παράλληλα, θεωρούσε τη γνώση της γερμανικής ως ισχυρό κριτήριο 

για την πρόσληψη ενός Οθωμανού υπαλλήλου, χωρίς να απαιτεί αντί-

στοιχα τη γνώση της τουρκικής από το υψηλόβαθμο προσωπικό ευρω-

 
61 Gabriel, ό.π., 78-82. 
62 Gabriel, ό.π., 80-81, όπου και οι πίνακες με τα τιμολόγια για τα δρομολόγια προς 

τα λιμάνια του Χαϊδάρ-Πασά, του Ντεριντζέ και της Νικομήδειας. 
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παϊκής καταγωγής.63 Με τον εξοστρακισμό όμως της επίσημης τουρκι-

κής γλώσσας από τη διοίκηση, ο Γαβριήλ θεωρούσε πως η εταιρεία 

παρέβλεπε σχετική διάταξη της σύμβασης, η οποία απαιτούσε το σεβα-

σμό των νόμων, των ηθών και των εθίμων του κυρίαρχου κράτους.64 

Παρόμοια στάση επιδείκνυε η εταιρία, αφενός, στον τρόπο στρατο-

λόγησης και μαθητείας του διοικητικού προσωπικού ευρωπαϊκής κα-

ταγωγής και, αφετέρου, στη συμπεριφορά της ανώτερης ιεραρχίας α-

πέναντι στους μεσαίους και χαμηλόβαθμους υπαλλήλους. Το ανώτερο 

διοικητικό προσωπικό, αρχικά, στρατολογείτο με την αποκλειστική 

σχεδόν φροντίδα του γενικού διευθυντή από μία ευρεία ομάδα Ελβετών 

νέων, μέτριας εκπαίδευσης και μηδαμινής εμπειρίας στα σιδηροδρο-

μικά θέματα. Η ομάδα αυτή υπαγόταν αρχικά στην εποπτεία των ντό-

πιων σταθμαρχών, οι οποίοι τους μυούσαν στα μυστικά της δουλειάς. 

Πολύ γρήγορα, οι πρώην μαθητευόμενοι ανελίσσονταν στις ανώτερες 

θέσεις ξεπερνώντας τους πρώην επόπτες τους τόσο ιεραρχικά όσο και 

οικονομικά. Η ομάδα αυτή ήταν κατά τον Γαβριήλ η πλέον ευάλωτη 

στην παρανομία και η πιο κυνική στη συμπεριφορά της προς το γηγενές 

ανθρώπινο δυναμικό.65  

Το καθεστώς ανισότητας όξυνε και η διαφοροποιημένη μισθοδοσία 

μεταξύ Ευρωπαίων και Οθωμανών υπαλλήλων προς όφελος των πρώ-

των. Πράγματι, σύμφωνα και με υπηρεσιακό κατάλογο των μόνιμων 

υπαλλήλων του Σιδηρόδρομου Ανατολής, οι Ευρωπαίοι υπάλληλοι και 

τεχνίτες μισθοδοτούνταν πλέον γενναιόδωρα σε σχέση με τους Οθω-

μανούς συναδέλφους τους που έκαναν ακριβώς την ίδια δουλειά.66 Η 

διαφοροποίηση αυτή, η αξιολόγηση δηλαδή των υπαλλήλων με εθνο-

τικά κριτήρια, αποτελούσε στρατηγική επιλογή της εταιρείας και χα-

ρακτήριζε τη γενικότερη στάση των Ευρωπαίων απέναντι στο γηγενές 

δυναμικό.67 Σε μια προσπάθεια να δικαιολογήσει την πρακτική αυτή, ο 

 
63 Gabriel, ό.π., 102-103. 
64 Gabriel, ό.π., 99, 104. 
65 Gabriel, ό.π., 132-133, όπου καταγράφεται η παράνομη δραστηριότητα στελεχών, 

όπως η κλοπή υλικού και χρήματος …και η κατάχρηση εσόδων. 
66 HADB/OR0254, Auftrag 1348/96, Sig. 8049, “Personnel Commissione,” όπου κα-

ταγράφεται το ημερομίσθιο των 40 γροσίων στους Ιταλούς τεχνικούς και των 15 γρο-

σίων στους Ρωμιούς. Στο ίδιο πλαίσιο οι Οθωμανοί μηχανοδηγοί λάμβαναν μισθό 

830 γρόσια, τη στιγμή που οι Ευρωπαίοι αμείβονταν με 980 γρόσια. 
67 Γραμματικοπούλου, ό.π., 40-41. 
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προκάτοχος του Ουγκενίν, Otto von Kühlmann, διαπίστωνε ότι οι ντό-

πιοι δεν χρειάζονταν υψηλούς μισθούς, καθώς μπορούσαν να επιβιώ-

σουν με μια φέτα ψωμί και λίγες ελιές.68 

Οι Ευρωπαίοι τμηματάρχες, κατά δεύτερο λόγο, παρουσιάζονταν ως 

υπάκουα όργανα του γενικού διευθυντή και ιδιαίτερα φειδωλοί στις 

οικονομικές τους υποχρεώσεις. Ο Γάλλος διευθυντής του Τμήματος 

Γραμμής, J. Daudrix, για παράδειγμα, είχε από τις πρώτες μέρες του 

στο τμήμα αντικαταστήσει το ημερομίσθιο με το ωρομίσθιο, επιφέρο-

ντας τη μείωση της αμοιβής των μισθωτών κατά 25%.69 Ο διευθυντής 

του Τμήματος Έλξης, H. Galewski, έπειτα, με την αγένεια, τη φιλαρ-

γυρία του και την αθρόα επιβολή πειθαρχικών ποινών είχε εξωθήσει 

τους τεχνίτες του στην απεργία του 1904.70 

Οι γηγενείς Οθωμανοί υπάλληλοι αποτελούσαν, κατά το συγγρα-

φέα, τα θύματα αυτής της πρακτικής. Η διαρκής έγνοια της διοίκησης 

για την περικοπή των δαπανών διακύβευε την υγεία των εργατών, αφού 

πολλοί απ’ αυτούς αναγκάζονταν να κατασκηνώνουν για μακρύ χρο-

νικό διάστημα σε ελώδεις περιοχές, μακριά από τη βάση τους, προκει-

μένου να περιοριστεί η απώλεια χρόνου και τα έξοδα μετακίνησης.71 Η 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη εξάλλου που δικαιούνταν, χάρη στην 

κράτηση ποσοστού 1,5% επί του μισθού τους, κάλυπτε αποκλειστικά 

τους ίδιους και δεν συμπεριλάμβανε την υπόλοιπη οικογένεια. Αιχμές 

άφηνε, ωστόσο, ο συγγραφέας και για την ορθότητα και εντιμότητα 

των ιατρικών διαγνώσεων, κοινοποιώντας εμπιστευτική οδηγία του ε-

πικεφαλής της ιατρικής υπηρεσίας, Θ. Φλωρά, προς τους υφισταμένους 

του, με την οποία τους προέτρεπε να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τα οι-

κονομικά συμφέροντα της εταιρείας κατά την τέλεση του καθήκο-

ντος.72  

Ο Γαβριήλ καταδείκνυε απερίφραστα ως κύριο υπαίτιο της κακο-

διοίκησης το γενικό διευθυντή Ουγκενίν. Παρουσιάζοντας αδρομερώς 

 
68 Γραμματικοπούλου, ό.π., 105. 
69 Γραμματικοπούλου, ό.π., 110-112, όπου παρουσιάζεται και η εγκύκλιος 7071 της 

5 Νοε. 1899, με την οποία εισήγαγε ο Ντοντρίξ το ωρομίσθιο. 
70 Γραμματικοπούλου, ό.π., 114-115. 
71 Γραμματικοπούλου, ό.π., 112. 
72  Γραμματικοπούλου, ό.π., 120-125· HADB/OR0254/127, Επιστολή Elie Fraggi 

προς Διοίκηση Βερολίνου, Χαϊδάρ-Πασά, 3-3-1909, όπου ο Elie Fraggi, Οθωμανός 

υπάλληλος της εταιρείας, αμφισβητούσε τις γνωματεύσεις του Φλωρά. 



 

 

 

 

 

 

 

 
Μελίνα Γραμματικοπούλου  97 

τη γρήγορη ανέλιξή του από χαμηλόβαθμος σιδηροδρομικός υπάλλη-

λος στην Ελβετία, στην κορυφή της έδρας στην Κωνσταντινούπολη, 

συμπύκνωνε τις επαγγελματικές αρετές του στις εξής δύο: αυστηρός 

συγκεντρωτισμός και εκτεταμένη διαπλοκή με το καθεστώς του Αβ-

δούλ Χαμίτ. Η πρώτη υπαγόρευε την επιλογή των στελεχών με κριτή-

ριο την υποτέλεια στο πρόσωπό του, ενώ η δεύτερη διασφάλιζε την 

αποκόμιση των μέγιστων κερδών μέσω ενός συστήματος εκμετάλλευ-

σης «παράνομου και καταχρηστικού». Και οι δύο αυτές πλευρές του 

συνδέονταν άρρηκτα μεταξύ τους, αφού ο πρώην σουλτάνος είχε ανα-

πάντεχα βρει στο πρόσωπο του Ουγκενίν «έναν μιμητή του σε μινια-

τούρα».73  

Ο τρόπος λειτουργίας της διοίκησης και διαχείρισης του γηγενούς 

ανθρώπινου δυναμικού είχε, τελικά, προκαλέσει μία κατάφωρη αντί-

θεση. Την αντίθεση ανάμεσα στην ασωτία πριγκιπικού επιπέδου, στην 

οποία ζούσε η ανώτερη ιεραρχία, και στην εντατική εκμετάλλευση μέ-

χρις εσχάτων, υπό την οποία εργαζόταν το ντόπιο δυναμικό. Η εκμε-

τάλλευση αυτή αποτελούσε στην πραγματικότητα την προϋπόθεση της 

σπάταλης και της αυθαίρετης διοίκησης. Κι αυτό, διότι καθιστούσε δυ-

νατή την αύξηση των εσόδων, η οποία με τη σειρά της επέτρεπε την 

αντιμετώπιση των αυξημένων διοικητικών δαπανών, τη συνακόλουθη 

διατήρηση των μετοχών της εταιρείας σε υψηλά επίπεδα και, τελικά, 

τη διατήρηση της πλαστής και καθησυχαστικής εικόνας της «πρότυ-

πης» διοίκησης, που λειτουργούσε ως φάρος για τις παρόμοιες επιχει-

ρήσεις της χώρας.74  

Η λεπτομερής παράθεση, αφενός, των επιστολών που ανταλλάχθη-

καν μεταξύ προσωπικού και διεύθυνσης και, αφετέρου, των πρακτικών 

των συνελεύσεων της προσωρινής επιτροπής υπαλλήλων είναι αποκα-

λυπτική της επιχειρηματολογίας των εμπλεκόμενων μερών. Η χρήση 

συναισθηματικά φορτισμένων λέξεων από την πλευρά των υπαλλήλων, 

οι οποίοι ένιωθαν «μίσος απέναντι στο δεσποτικό διευθυντή τους» και 

βίωναν «εφιάλτες […] με τη δυστυχία, τα χυμένα δάκρυα και τη μιζέ-

ρια» προέβαλλε εμφατικά την επισφαλή θέση τους, στην προσπάθεια 

προάσπισης των δικαίων τους. Δεν φάνηκε να συγκίνησε όμως τη διοί-

κηση στην Κωνσταντινούπολη, η οποία τους κατηγορούσε στην οθω-

 
73 Γραμματικοπούλου, ό.π., 129-130. 
74 Γραμματικοπούλου, ό.π., 138-139. 
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μανική κυβέρνηση ως «στασιαστές, επαναστάτες, απάχηδες, αντάρτες 

και αναρχικούς». Επικαλούνταν, λοιπόν, οι εργάτες προς βοήθεια το 

νέο καθεστώς των Νεότουρκων, που «το όνομά τους ήταν γραμμένο με 

χρυσά γράμματα στην ιστορία της ανθρωπότητας» και απέναντι στους 

οποίους ένιωθαν μόνο ευγνωμοσύνη, αφού είχαν διασώσει την πατρίδα 

τους από το δεσποτικό ζυγό.75 Η παράθεση των παραπάνω από τον Γα-

βριήλ σκιαγραφούσε την κλιμάκωση της έντασης ανάμεσα στις δύο 

πλευρές και παρουσίαζε τη διολίσθηση στην απεργία ως νομοτελειακή, 

λόγω ακριβώς αυτής της κλιμάκωσης.  

Προβαλλόταν, ακόμη, με σαφήνεια η παρελκυστική και υπεροπτική 

στάση του διευθυντή απέναντι στα εργατικά αιτήματα, ως η αιτία της 

καταφυγής των εργαζομένων στην απεργία. Την κωλυσιεργία της διοί-

κησης στην Κωνσταντινούπολη μαρτυρούν και τα αρχεία της εται-

ρείας, αφού αυτή απέφευγε να ενημερώνει την κεντρική διοίκηση για 

τις εξελίξεις, παρά τα συνεχή αιτήματα της τελευταίας.76  Στην επι-

στολή, μάλιστα, που συνέταξε ο αναπληρωτής διευθυντής Kautz για τη 

διαφώτιση των προϊσταμένων του, η τάση υποβάθμισης ανθρώπων και 

καταστάσεων ήταν παραπάνω από εμφανής. Θεωρούνταν, έτσι, οι διεκ-

δικήσεις των υπαλλήλων ως μέρος της ευρύτερης εργατικής αναταρα-

χής που έπληττε την αυτοκρατορία και όχι ως ένα εσωτερικό πρόβλημα 

της εταιρείας. Οι μόνες ενέργειες στις οποίες όφειλε να αποδυθεί η δι-

εύθυνση συνοψίζονταν, αφενός, στον εντοπισμό των υποκινητών εντός 

του προσωπικού και, αφετέρου, στη μεταστροφή του αρνητικού για την 

εταιρεία κλίματος που είχε διαμορφώσει ο Τύπος.77 

Σύμφωνα με τον Γαβριήλ, ο στρουθοκαμηλισμός και η υποβάθμιση 

του εργατικού ζητήματος από τη διοίκηση εξόργισαν το προσωπικό. Η 

επόμενη επιστολή τους ήταν γραμμένη σε υψηλούς τόνους και υπο-

γράμμιζε «την αξιοθρήνητη κατάσταση τυραννίας, δεσποτισμού, τα-

 
75 HADB/OR0254/26, Επιστολή προσωρινής επιτροπής υπαλλήλων CFOA προς δι-

εύθυνση CFOA, Χαϊδάρ-Πασά, 17-8-1908. Συνημμένο σε: Πρακτικά 1ης Συνέλευσης 

Υπαλλήλων. Επίσης, HADB/OR0254/31, Πρακτικά 2ης Συνέλευσης Υπαλλήλων, 2. 

Πρακτικά 3ης Συνέλευσης Υπαλλήλων, 8. 
76 HADB/OR0254/28, Επιστολή Helfferich προς Διοίκηση Κωνσταντινούπολης, Βε-

ρολίνο, 21-8-1908.  
77 HADB/OR0254/32, Τηλεγράφημα Kautz προς Διοίκηση Βερολίνου, Κωνσταντι-

νούπολη, 25-8-1908, όπου συνήπτε και τον κατάλογο των εργατικών αιτημάτων του 

Σιδηροδρόμου Σμύρνης–Κασαμπά. 
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πεινώσεων και αυθαιρεσίας» που ζούσαν οι υπάλληλοι τα τελευταία 

δεκαεννιά χρόνια, η οποία τους είχε περιφέρει «στο τελευταίο σκαλο-

πάτι της πλέον ανεκδιήγητης ένδειας». Ως εκ τούτου, η μοναδική κί-

νηση που τους απέμενε ήταν το αίτημα για την αποπομπή του ανθρώ-

που που θεωρούσαν υπεύθυνο της κατάστασής τους, του γενικού διευ-

θυντή Εντουάρ Ουγκενίν.78 

Ο Γαβριήλ θεωρούσε το αίτημα αυτό παρακινδυνευμένο και χαρα-

κτηριστικό της ταραγμένης ψυχικής κατάστασης των εργαζομένων. 

Διέβλεπε, ακόμη, την αδυναμία τους και την έλλειψη διορατικότητας, 

αφού προέβαιναν σε ενέργειες αυθόρμητες και απροσχεδίαστες.79 Εμ-

φανής είναι στο σημείο αυτό ο σκεπτικισμός του συγγραφέα για την 

αίσια έκβαση της εργατικής υπόθεσης, εξαιτίας του ακατάλληλου για 

τις συνθήκες αυθορμητισμού των εργαζομένων. Ευδιάκριτη στα γρα-

φόμενά του είναι και η ύπαρξη των δύο τάσεων εντός του προσωπικού, 

μίας μετριοπαθούς και μίας αδιάλλακτης, και η αποστασιοποίηση του 

συγγραφέα από τη δεύτερη. Έχοντας την κατάλληλη παιδεία, ο Γα-

βριήλ μπορούσε να αξιολογήσει τις δυνατότητες ευελιξίας στην προώ-

θηση της θέσης του και να προβλέψει τις πιθανότητες επιτυχίας του 

ριψοκίνδυνου αιτήματος. Παρουσιάζεται, έτσι, έμμεσα η διάσταση ε-

ντός του προσωπικού και ως εκ τούτου η απουσία συντονισμένης προ-

σπάθειας, ως η κύρια αιτία της αποτυχίας των υπαλλήλων να αποσπά-

σουν τις διεκδικήσεις τους.80 

Η εκμετάλλευση της εγγενούς αδυναμίας των εργαζομένων από τη 

διοίκηση ήταν θέμα χρόνου. Μέσα σε λίγες ώρες επήλθε η τελική συμ-

φωνία που απέδιδε στο προσωπικό ένα μικρό μόνο μέρος των συνολι-

κών αιτημάτων του. Η κήρυξη της χώρας σε Κατάσταση Πολιορκίας 

και η ψήφιση του «Προσωρινού Νόμου περί Απεργιών» από το οθω-

μανικό κοινοβούλιο βοήθησαν την εταιρεία να απεμπλακεί από τις πρό-

τερες υποσχέσεις της. Η καταφυγή των εργαζομένων στον υπουργό Δη-

 
78 HADB/OR0254/35, Επιστολή́ Πασχόπουλου προς Διοίκηση Βερολίνου, Καντίκιοϊ, 

27-8-1908· HADB/OR0254/35, Τηλεγράφημα Διοίκησης Κωνσταντινούπολης προς 

Διοίκηση Βερολίνου, Καντίκιοϊ, 26-8-1908· Gabriel, ό.π., 162-164.  
79 Gabriel, ό.π., 158. 
80 Βλ. Donald Quataert, Social Disintegration and Popular Resistance in the Ottoman 

Empire, 1881-1908: Reactions to European Economic Penetration (Νέα Υόρκη: New 

York University Press, 1983): 91, όπου αναλύει τις δύο τάσεις μεταξύ των υπαλλή-

λων. 



 

 

 

 

 

 

 

 
100 Βαλκανικά Σύμμεικτα 20 (2021) 

μοσίων Έργων καθ’ υπόδειξη του νέου νόμου επέφερε την αναγνώριση 

των δικαίων τους. Η απουσία, ωστόσο, του Ουγκενίν από τις συνεδριά-

σεις των συμβαλλομένων ενώπιον του υπουργού καθυστέρησε την έκ-

δοση οριστικής απόφασης.81 

Μετά την εξιστόρηση των γεγονότων της απεργίας, ο Γαβριήλ πα-

ρέθετε τις ενέργειες της επόμενης μέρας, καταδεικνύοντας την ενεργο-

ποίηση, την αισιοδοξία και την αλληλεγγύη μεταξύ του προσωπικού. 

Η αναδιοργάνωση του σωματείου σε νέες βάσεις με τη διατύπωση του 

νέου καταστατικού συνοδεύτηκε από ανάλογες ενέργειες μέριμνας για 

τους συναδέλφους. Το σωματείο ίδρυσε οργανισμό ασφάλισης, αρτο-

ποιείο και πρατήριο καυσίμων, ζητώντας τη διακριτική υποστήριξη της 

διεύθυνσης. Αντί της υποστήριξης έλαβε, αντίθετα, καταγγελία υπογε-

γραμμένη από τον Ουγκενίν, που στρεφόταν εναντίον των δεκαπέντε 

μελών της επιτροπής και ζητούσε την τιμωρία τους για τη σύσταση του 

παράνομου, κατά τη γνώμη του, σωματείου τους. Η απόφανση εκκρε-

μούσε κατά τη συγγραφή του βιβλίου, ενώ ο Γαβριήλ και αρκετοί άλλοι 

υπάλληλοι είχαν ήδη απολυθεί.82 

Το πρώτο και κύριο μέρος του βιβλίου κατέληγε στην εξαγωγή συ-

μπερασμάτων, στην υπόδειξη λήψης των απαραίτητων μέτρων και στη 

διατύπωση προειδοποιήσεων προς την ανάλογη κατεύθυνση. Η εται-

ρεία του Σιδηρόδρομου Ανατολής επικεντρωνόταν στην αύξηση των 

εσόδων της, χωρίς παράλληλη μέριμνα για την αγροτική, εμπορική και 

βιομηχανική ανάπτυξη των περιοχών απ’ όπου διερχόταν και κατά πα-

ράβαση των συμβάσεων με την αυτοκρατορική κυβέρνηση. Τα μέσα 

που μετερχόταν ήταν παράνομα και αντιπαραγωγικά και προκαλούσαν 

τη δυσαρέσκεια, την αντιπάθεια και την καχυποψία του οθωμανικού 

λαού. Η αιτία της παράδοξης αυτής κατάστασης εντοπιζόταν, αφενός, 

στον τρόπο διαχείρισης με βάση το επιζήμιο καθεστώς της χιλιομετρι-

κής εγγύησης και, αφετέρου, στην έλλειψη αποτελεσματικής επιτήρη-

σης από την πλευρά της κυβέρνησης.  

Ο Σιδηρόδρομος Ανατολής, παρόλα αυτά, αποτελούσε την πραγμα-

τική, αιώνια και αναπαλλοτρίωτη περιουσία του οθωμανικού λαού, ο 

οποίος μέσω της λειτουργίας του κατοχύρωνε την επικοινωνία, την α-

 
81 Gabriel, ό.π., 167. 
82 Gabriel, ό.π., 168-169, όπου επισήμανε τη μαζική απόλυση 35 τεχνιτών από το ερ-

γαστήριο του Εσκί Σεχίρ. 
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σφάλεια, την ακεραιότητα και την εκμετάλλευση του εθνικού πλούτου 

του. Απόρροια των παραπάνω, ήταν και το δικαίωμα της οθωμανικής 

κυβέρνησης να υπαγάγει τη διαχείριση του δικτύου στον αδιαμφισβή-

τητο έλεγχό της, εφόσον μάλιστα η ίδια είχε δείξει απαράμιλλη πίστη 

στην εκπλήρωση των άδικων και ασύμφορων υποχρεώσεών της. Όσο 

για τη διοίκηση της εταιρείας, καλό θα ήταν να είχε υπόψη της ότι η 

οθωμανική ψυχή, παρότι αθεράπευτα μεγαλόψυχη, ήταν ταυτόχρονα 

ιδιαίτερα ευαίσθητη σε θέματα εθνικής αξιοπρέπειας. 
 

Συμπεράσματα  
 

Η παραπάνω φράση δεν ανήκει σε κάποιο μέλος του Κομιτάτου «Έ-

νωση και Πρόοδος». Κι όμως, έννοιες όπως «το κράτος μας», «η οθω-

μανική ψυχή», «η εθνική αξιοπρέπεια» και «η ανισότητα» αυτόματα 

παραπέμπουν στη φρασεολογία των Νεότουρκων, στα κηρύγματα και 

στις εξαγγελίες τους. Η πίστη του Γαβριήλ στις ικανότητες του οθωμα-

νικού λαού, ο οποίος διαθέτει αναπαλλοτρίωτα δικαιώματα αξιοποίη-

σης των πλουτοπαραγωγικών του πηγών, η θλίψη και ο θυμός για την 

απώλεια σεβαστών κρατικών εσόδων προς όφελος των Ευρωπαίων ε-

πενδυτών και η αντίδρασή του στην υποτίμηση των τοπικών ηθών και 

παραδόσεων, της γλώσσας και του ανθρώπινου δυναμικού, ταιριάζουν 

απόλυτα με τις αντίστοιχες σκέψεις Νεότουρκων διανοητών, που τους 

κινητοποίησαν προς την έκρηξη του κινήματος τον Ιούλιο του 1908. 

Η ταύτιση αυτή δεν είναι τυχαία. Ο Γαβριήλ ήταν Έλληνας από την 

Καππαδοκία, γηγενής κάτοικος του μικρασιατικού χώρου, που θεω-

ρούσε τον πλούτο της χώρας, επίγειο, υπόγειο και ανθρώπινο, ως δι-

καιωματικά περιουσιακό στοιχείο. Αντιλαμβανόταν ότι η ζωή του ήταν 

συνδεδεμένη με το μέλλον της αυτοκρατορίας και ότι ως μόνη επιλογή 

απέμενε η ρητή επιβεβαίωση του οθωμανικού πατριωτισμού, της συ-

ναίρεσης δηλαδή όλων των υπηκόων υπό καθεστώς πλήρους νομικής 

ισότητας.83 Η πεποίθηση αυτή τον εναρμόνιζε απόλυτα με την αντί-

δραση των Νεότουρκων στην εκμετάλλευση του εγχώριου πλούτου 

 
83 Ελένη Γκαρά–Γεώργιος Τζεδόπουλος, Χριστιανοί και μουσουλμάνοι στην Οθωμα-
νική Αυτοκρατορία (Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών), 76-
77, όπου διατυπώνεται το δόγμα του «οθωμανισμού». Διαθέσιμο στο: http://hdl.han-
dle.net/11419/2882 2015. 
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από τους Ευρωπαίους.84 Θεωρούσε αναμφισβήτητα την ώρα κατάλλη-

λη για να αρθεί η ευρωπαϊκή ασυλία εντός του οθωμανικού εδάφους 

και να περιοριστεί, κατά το δυνατόν, ο σφετερισμός της οθωμανικής 

ιδιοκτησίας. 

Το μορφωτικό επίπεδο και η ιδιαίτερη εθνική ταυτότητα του Γαβριήλ, 

ωστόσο, έβαζαν στο σημείο αυτό μία διαχωριστική γραμμή ανάμεσα 

στην τύχη των Ρωμιών και σε εκείνη των υπόλοιπων Οθωμανών. Ως εκ-

πρόσωπος του δόγματος του «ελληνοθωμανισμού»,85 ο Γαβριήλ πίστευε 

πως το γνωστικό του υπόβαθρο και η ένταξή του σε μία μειονότητα που 

τον συνέδεε πνευματικά με τους ευρωπαϊκούς λαούς τον διέκριναν σα-

φώς από τους μουσουλμάνους συμπατριώτες του. Πιο συγκεκριμένα, θε-

ωρούσε ότι η ευρωπαϊκή διάσταση της ταυτότητάς του έδινε τόσο σε 

αυτόν όσο και στους ομοθρήσκους του το προβάδισμα στη μεταρρυθμι-

στική προσπάθεια της αυτοκρατορίας. Και αυτό, καθώς αυτή η ιδιαιτε-

ρότητα τοποθετούσε τους Ρωμιούς σε ανώτερη ιεραρχικά υπαλληλική 

κλίμακα από τους μουσουλμάνους συναδέλφους τους, ως ενδιάμεσων 

μεταξύ Οθωμανών και Ευρωπαίων, και τους καθιστούσε αυτόματα τους 

πλέον εχέγγυους συμμάχους των τελευταίων στις οικονομικές τους δρα-

στηριότητες, εντός της οθωμανικής επικράτειας.  

Και, καθώς η γερμανική διοίκηση του Σιδηρόδρομου Ανατολής υ-

ποβάθμιζε με τη στάση της την ομάδα των Οθωμανών υπαλλήλων α-

νεξαιρέτως, ερέθιζε ασυνείδητα την υποομάδα εκείνη που είχε συναί-

σθηση της εγγενούς ανωτερότητάς της και ανέμενε ως εκ τούτου δια-

φορετική αντιμετώπιση ή και σύγκλιση με τους υπαλλήλους ευρωπαϊ-

κής καταγωγής. Κατά συνέπεια, η καταγγελία του Γαβριήλ είχε δύο 

επίπεδα ανάγνωσης, που αντιστοιχούν στις δύο όψεις της ρωμαίικης 

ταυτότητας. Από τη μία, εξέφραζε τη δυσαρέσκεια του συνόλου των 

Οθωμανών απέναντι στην απομύζηση του εθνικού πλούτου. Από την 

άλλη, καθρέφτιζε τον ερεθισμό του ίδιου καθώς και των υπόλοιπων 

Ρωμιών για την αστοχία της ευρωπαϊκής διοίκησης να αντιληφθεί την 

ευρωπαϊκή διάσταση της ρωμαίικης κοινότητας. Στη διττή αυτή αντί-

 
84 Feroz Ahmad, “Ottoman Perceptions of the Capitulations,” Journal of Islamic Stud-
ies 11, no. 1 (2000): 1-20, 9. Διαθέσιμο στο: www.jstor.org/stable/26198461. 
85 Έλλη Σκοπετέα, Το «πρότυπο Βασίλειο» και η Μεγάλη Ιδέα: όψεις του εθνικού προ-
βλήματος στην Ελλάδα, 1830-1880 (Αθήνα: Πολύτυπο, 1988), 311, όπου αναλύεται 
το δόγμα του ελληνοθωμανισμού. 
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δραση, θα πρέπει να αναζητηθεί η αιτία της ρητής διαμαρτυρίας του 

Γαβριήλ και της θαρραλέας απόφασής του να συγγράψει το βιβλίο. 

Ωστόσο, η ιδιαίτερη θέση του Γαβριήλ και των υπόλοιπων Ρωμιών 

εντός του οθωμανικού εργατικού δυναμικού ως Οθωμανών και Ευρω-

παίων ταυτόχρονα ήταν εξ ορισμού αντιφατική. Ενώ, αρχικά, εξίσωνε 

τους Ρωμιούς με τους υπόλοιπους Οθωμανούς ως θύματα της ευρωπα-

ϊκής εκμετάλλευσης, στη συνέχεια διαχώριζε τους πρώτους από τους 

δεύτερους, αφού τους μετέτρεπε σε δυνάμει βραχίονες αυτής της εκμε-

τάλλευσης. Η διττή αυτή θεώρησή τους ως θύματος και θύτη δικαιολο-

γεί τη διάσπαση του εργατικού δυναμικού κατά τη διάρκεια της απερ-

γίας, την αποστασιοποίηση των μουσουλμάνων εργαζομένων από τη 

χριστιανική ως επί το πλείστον ηγεσία του σωματείου, την προσκόλ-

λησή τους στην ικανοποίηση του συνόλου των εργατικών αιτημάτων 

και, τελικά, τη μερική αποτυχία της απεργίας. 

Εξάλλου, η εμφατική διακήρυξη της οθωμανικής νομιμοφροσύνης 

από πλευράς Γαβριήλ, η απερίφραστη αποποίηση του παλιού χαμιδι-

κού απολυταρχισμού και η ιδεολογική σύμπλευση με το συνταγματικό 

καθεστώς δεν εντάσσονταν σε μια απλή προσπάθεια προσεταιρισμού 

ενός ακόμη συμμάχου, της κυβέρνησης ή των Νεότουρκων, στην ανα-

μέτρηση με την εταιρεία. Αποκαλύπτουν, το δίχως άλλο, τη βούληση 

της ρωμαίικης μειονότητας για επιβίωση και σταθεροποίηση της θέσης 

της στο νέο καθεστώς, το οποίο μάλιστα, με τις εξαγγελίες του για ισό-

τητα, ενθάρρυνση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και αποκέντρωση,86 

προοιώνιζε ένα μέλλον αρκετά ελπιδοφόρο γι’ αυτήν.  

Το βιβλίο του Γαβριήλ, επομένως, δεν αποτελεί μία απλή αποτύ-

πωση της καταχρηστικής λειτουργίας του Σιδηρόδρομου Ανατολής σε 

βάρος του οθωμανικού κράτους ή της υποτίμησης του γηγενούς δυνα-

μικού από την ευρωπαϊκή διοίκηση. Συνιστά, πολύ περισσότερο, μία 

απόπειρα χαρτογράφησης της ρευστής και επισφαλούς θέσης του ελ-

ληνισμού της Μικράς Ασίας κατά την περίοδο πριν τον Α΄ Παγκόσμιο 

Πόλεμο, της αγωνίας του για επιβίωση και της αναζήτησης της πολιτι-

κής εκείνης δύναμης που εγγυάτο τη μακροημέρευσή του στα πατρο-

γονικά εδάφη.  

 
86 Niyazi Berkes, The Development of Secularism in Turkey (Montreal: McGill Univ-

ersity Press, 1964), 309-312, όπου αναλύεται η πολιτική των Φιλελευθέρων εντός της 

ομάδας των Νεότουρκων.  
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Στο παραπάνω πλαίσιο, η προσωπική ιστορία του Γαβριήλ και η με-

τέπειτα ζωή του συνδέονται άρρηκτα με την αντίστοιχη πορεία του συ-

νόλου του μικρασιατικού ελληνισμού. Η ψήφιση του «Προσωρινού 

Νόμου περί Απεργιών» λίγες μέρες μετά τη λήξη της απεργίας, η αθέ-

τηση των δεσμεύσεων της εταιρείας απέναντι στους εργαζόμενους, η 

απόλυσή του από το Σιδηρόδρομο Ανατολής και το αδιέξοδο στις σχέ-

σεις των υπαλλήλων με τη διοίκηση είναι η προσωπική πλευρά του νο-

μίσματος. Η συλλογική δεν είναι άλλη από την ψήφιση ενός ασφυκτι-

κού νομικού πλαισίου καταστολής και περιορισμού των ελευθεριών,87 

τη διάλυση των σοσιαλιστικών ομάδων και των εργατικών σωματείων88 

και τη συντονισμένη προσπάθεια δημιουργίας μιας εθνικής τουρκικής οι-

κονομίας μέσω της «οικονομικής απομόνωσης» των μη μουσουλμανι-

κών επιχειρήσεων κατά την περίοδο 1909-1914.89 Το βραχυπρόθεσμο 

αποτέλεσμα ήταν η οικονομική και πολιτική καταδίωξη του μικρασια-

 
87 Βλ. Biliotti–Sedad, ό.π., 295-297, nο. CXXI, όπου διατυπώνεται το κείμενο του 

«Νόμου περί́ Σωματείων», 128-130, nο. LXXII όπου το κείμενο του «Νόμου περί Δη-

μοσίων Συναθροίσεων»· Archives Diplomatiques/Nouvelle Série [στο εξής: AD/NS] 

6, 206 CPCOM/9, Τηλεγράφημα nο. 17, «Yποταγή Ελλήνων. Διαμαρτυρία των εθνι-

κών συλλόγων στον νόμο περί διάλυσης των σωματείων», Guillet προς Υπουργείο 

Εξωτερικών, Μοναστήρι, 30-9-1909, όπου η διαμαρτυρία των εθνικών συλλόγων. Ο 

νόμος διευρύνθηκε το 1912 με ιδιαίτερη μνεία για τις «ταραχώδεις συναθροίσεις»: 

AD/NS 9, Αναφορά nο. 198, «Τροποποίηση «Νόμου περί Τύπου». Νέος νόμος ενά-

ντια στις δημόσιες συναθροίσεις», Bompard προς Υπουργείο Εξωτερικών, Κωνστα-

ντινούπολη, 20-3-1912. 
88 Γιάνης Κορδάτος, Η ιστορία του ελληνικού εργατικού κινήματος (Αθήνα: Μπουκου-

μάνης, 71972), 171-174, όπου παρουσιάζονται συνοπτικά οι σοσιαλιστικές ομάδες 

που έδρασαν την περίοδο αυτή στην Οθωμανική Αυτοκρατορία· Ileana Moroni, O 

Ergatis, 1908-1909: Ottomanism, National Economy and Modernization in the Otto-

man Empire (Κωνσταντινούπολη: Libra Kitapçılık ve Yayıncılık, 2010), όπου ανα-

λύεται η δράση της συντακτικής ομάδας της εφημερίδας Ο Εργάτης (Σμύρνης)· Pana-

giotis Noutsos, “The Role of the Greek Community in the Genesis and Development 

of the Socialist Movement in the Ottoman Empire: 1876-1923,” στο Socialism and 

Nationalism in the Ottoman Empire 1876-1923, εκδ. Mete Tunçay–Erik Jan Zürcher 

(Λονδίνο: Bloomsbury Academic, 1994): 77-88.  
89 Φουάτ Ντουντάρ, O Κώδικας της Σύγχρονης Τουρκιάς: Η Μηχανική των Εθνοτή-

των της «Ένωσης και Προόδου» (1913-1918) (Αθήνα–Νέα Υόρκη: Greekworks.com, 

2014), 211-214, όπου παρατίθενται οι τρεις μέθοδοι εκδίωξης των Ελλήνων από́ την 

Οθωμανική Αυτοκρατορία, ο οικονομικός αποκλεισμός, η εγκατάσταση μουσουλμά-

νων προσφυγών στα ελληνικά σπίτια και το πρόγραμμα ανταλλαγής πληθυσμών.  
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τικού ελληνισμού, ενώ το μακροπρόθεσμο ο αναγκαστικός εκτοπισμός 

που ισοδυναμούσε με εξόντωση. 

Η απομυθοποίηση του οράματος της διακοινοτικής συναδέλφωσης 

εντός της οθωμανικής κοινωνίας προβλημάτισε τόσο τον Γαβριήλ όσο 

και στους ομοθρήσκους του. Η στρατολόγηση των μουσουλμάνων ερ-

γατών ως ομάδας κρούσης των Νεότουρκων εναντίον των χριστιανών 

συναδέλφων τους, κατά την εφαρμογή του οικονομικού αποκλεισμού, 

επέφερε τον κατακερματισμό του οθωμανικού εργατικού δυναμικού με 

εθνοτικά κριτήρια και τη διάψευση της ελπίδας για εργατική συναδέλ-

φωση. Η μετέπειτα κατίσχυση των Ενωτικών έναντι των Φιλελεύθερων 

εντός της νεοτουρκικής ομάδας, μετά τις εκλογές του 1912, και η κή-

ρυξη της χώρας σε Κατάσταση Πολιορκίας90 αποτέλεσαν το ενδιάμεσο 

στάδιο για τη σκλήρυνση του καθεστώτος και τη διολίσθηση της χώρας 

στον εθνικισμό.  

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, δεν πρέπει να ξαφνιάζει κανέναν η 

μετέπειτα μύηση του Γαβριήλ στην «Οργάνωση Κωνσταντινουπό-

λεως» και, συνακόλουθα, οι κατηγορίες που απηύθυναν εναντίον του 

οι οθωμανικές αρχές για προπαγάνδα υπέρ της Ελλάδας.91 Η στροφή 

τόσο του ίδιου όσο και των Ελλήνων Μικρασιατών στην εθνική ιδεο-

λογία και στο ελληνικό κράτος ήταν νομοτελειακή. Σε αυτό το πλαίσιο, 

τα Απόκρυφα του Γαβριήλ εντάσσονται χρονικά και πολιτικά στο με-

ταβατικό εκείνο στάδιο της ζωής του μικρασιατικού ελληνισμού μετά 

το κίνημα των Νεότουρκων και πριν το Μεγάλο Πόλεμο, κατά τη διάρ-

κεια του οποίου αναζητούσε πιθανό έρεισμα και ανίχνευε τις προοπτι-

κές του για επιβίωση. Συνιστά, εν τέλει, την εξωτερίκευση της αγωνίας 

του μικρασιατικού ελληνισμού που αναζητούσε μέσα σε συνθήκες ρευ-

στότητας το χώρο του στη νέα οθωμανική κοινωνία, πριν αντιληφθεί 

το επικείμενο αδιέξοδο.  

 

 
90 Γκαρά–Τζεδόπουλος, ό.π., 81, 193, 232. 
91 Ελένη Αρμάου, Εις Gül Bahçe Σμύρνη. Απομνημονεύματα Χαράλαμπου Τσιμπο-
γιάννη (Ηράκλειο: Δοκιμάκη, 2010), 58-59. Αρχάγγελος Γαβριήλ, Στο Βασίλειο του 
Αργαίου (Αθήνα: Μπαλτά, 2015), 129. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
Πίνακας 1: Ποσό εγγύησης που κατέβαλε η οθωμανική κυβέρνηση στον 

Σιδηρόδρομο Ανατολής (1893-1914) 

 

Οικονομικά έτη 
Γραμμή Χαϊδάρ-Πασά–Άγκυρας 

(φράγκα) 
Γραμμή Εσκί-Σεχίρ–Ικονίου 

(τουρκικές λίρες)* 

1893 4.136.272  - 

1894 4.972.403 - 

1895 4.659.816 - 

1896 4.022.442 78.501 

1897 400.170 97.777 

1898 1.528.914 130.308 

1899 4.077.316 131.744 

1900 2.721.743  131.744 

1901 717.361 131.744 

1902 92.138 131.744 

1903 2.110.872 131.744 

1904 2.127.023 131.744 

1905 1.039.107 112.543 

1906 1.165.464 131.744 

1907 1.811.706 131.744 

1908,6 2.920.544 131.744 

1909,5 2.553.943 131.744 

1910,6 508.853 2.413.201 (φράγκα) 

1911 - 1.045.304 (φράγκα) 

1912 - - 

1913 - - 

1914 - - 

 
(Πηγή: Ετήσιες εκθέσεις CFOA, 1893-1914, 6-7) 

 

 
* 1 τουρκική λίρα=22,75 φράγκα 
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Πίνακας 2: Παραχωρήσεις διοίκησης Σιδηροδρόμου Ανατολής προς 

υπαλλήλους μετά το πέρας των απεργιών του 1908 

 

1) Σε μόνιμους υπαλλήλους με μισθό μέχρι 1.500 γρόσια: 

Προϋπηρεσία (έτη) Ύψος μισθού (γρόσια/μήνα) 

1-5  100  

5-10  200 

10-15  250 

πάνω από 15  300 

 

2) Σε στελέχη της διοίκησης: υπάλληλοι γραφείου και σταθμών, μαθητευόμενοι 

(υποψήφιοι οδηγοί, σηματωροί): 

Προϋπηρεσία (έτη) Ύψος μισθού (γρόσια/μέρα) 

1-5  3  

5-10 4 

πάνω από 10 5 

 

3) Σε χειριστές τροχοπέδης, κλειδούχους, υπαλλήλους γραφείου, φύλακες: 

Προϋπηρεσία (έτη) Ύψος μισθού (γρόσια/μέρα) 

1-5  2  

5-10 3 

πάνω από 10 4 

 

4) Σε τεχνίτες και θερμαστές εργαστηρίων και αποθηκών γραμμής και έλξης: 

Προϋπηρεσία (έτη) Ύψος μισθού (γρόσια/μέρα) 

1-5  2  

5-10 3 

πάνω από 10 4 

 

5) Σε πυροσβέστες, καθαριστές, καρβουνιάρηδες, χειρώνακτες, φύλακες βαγονιών: το 

ίδιο με παραπάνω. 

6) Σε εργάτες γραμμής: 1-2 γρόσια/μέρα. 

7) Σε αχθοφόρους: γραμμής Χαϊδάρ-Πασά - Νικομήδειας: 12 γρόσια/μέρα.  

Μετά τον σταθμό της Νικομήδειας: 10 γρόσια/μέρα. 

(Πηγή: HADB/OR0254/77, Τηλεγράφημα Huguenin προς Διοίκηση Βερολίνου, 

Κωνσταντινούπολη, 18 Σεπτ. 1908) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 
Επιστολή υπαλλήλων Σιδηροδρόμου Ανατολής προς Διοίκηση Βερολίνου, 

Καντίκιοϊ, 11-8-1908 (Πηγή: HADB/OR254/26).  

 

Μanzoumei-Εfkiar, 14-8-1908  

Στο όνομα της ελευθερίας, της ισότητας και της δικαιοσύνης έχουμε την τιμή 

να σας απευθύνουμε την παρούσα επιστολή με την πεποίθηση ότι ο αέρας της 

συνταγματικής μοναρχίας που θα πνεύσει στην Τουρκία θα εγκαινιάσει επί-

σης για τους υπαλλήλους του Σιδηροδρόμου Ανατολής μία εποχή δικαιοσύ-

νης και ανθρωπισμού θέτοντας ταυτόχρονα τέρμα στην εποχή του τρόμου, 

της αδικίας και του δεσποτισμού. 

Ο σκοπός μας είναι να δώσουμε μιαν ιδέα της αξιοθρήνητης κατάστασης 

κάποιων ταλαίπωρων υπαλλήλων. Ο σκοπός μας είναι να ελκύσουμε την προ-

σοχή σας στο σκληρό και άδικο καθεστώς υπό το οποίο οι παραπάνω διαβιούν. 

Πώς να μην λυπάται κανείς αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι υπηρετούν τα 

συμφέροντά σας με τέτοια αφοσίωση και υπομονή, ώστε μέχρι πρότινος έχουν 

υποστεί όλες τις αδικίες και τις ταλαιπωρίες χωρίς να υψώσουν φωνή.  

Πώς να μην θαυμάζει κανείς την υπομονή τους, όταν βλέπουν πως η Διοί-

κηση βρίσκεται στα αποκλειστικά χέρια ενός ανθρώπου που είναι τυφλός και 

έχει χάσει τα μυαλά του χάρη στην επιτυχία που ευνοήθηκε να λάβει. Όταν 

βλέπουν πως η Διοίκηση έχει δοθεί στα χέρια ενός ανθρώπου και του πατριού 

του, ο οποίος λόγω αφέλειας είναι μεγάλος εγωιστής και ένα απόλυτο μηδε-

νικό. Όταν βλέπουν ότι οι άνδρες αυτού του τόπου –οι γεννημένοι στην Τουρ-

κία, αλλά και οι υπόλοιποι ξένοι υπήκοοι– που στέκονται ως υποδειγματικοί 

υπάλληλοι κερδίζουν εμπαικτικούς μισθούς χωρίς καμία ελπίδα προαγωγής, 

ενώ από την άλλη πλευρά οι Διοικητές κερδίζουν κολοσσιαία ποσά και οι 

τμηματάρχες αμείβονται απλόχερα.  

Όταν γνωρίζουν πως με αφορμή τη σύμβαση για το Σιδηρόδρομο της Βα-

γδάτης, το λιμένα του Χαϊδάρ-Πασά και την άρδευση της πεδιάδας του Ικονίου 

δόθηκαν αξιόλογα επιδόματα όπως πάντα στους Ελβετούς υπαλλήλους χωρίς 

καμία κατανόηση για τις δίκαιες διεκδικήσεις των υπαλλήλων για μια βοήθεια 

λόγω ακρίβειας του βίου την ώρα που οι υπόλοιπες επιχειρήσεις χορηγούν 

αξιόλογα ποσά στους υπαλλήλους τους. Όταν βλέπουν ότι υπάλληλοι σαν τον 

κ. Maire εισέρχονται στην υπηρεσία με αποδοχές 27 τουρκικές λίρες και υπερ-

βαίνουν έτσι άλλους υπαλλήλους με 20 χρόνια υπηρεσίας.  

Όταν βλέπουν ότι υπάλληλοι ικανοί και εργατικοί με πολύχρονη υπηρε-

σία, όπως ο Karamanoff, ο Πασχόπουλος, ο Βοyadjan, ο Mattich, ο Nazarian, 

ο Pios, ο Gallitzi, ο Φιλιππίδης, ο Osguian, ο Arzouyan, ο Γεωργιάδης, ο 

Πλέσσας, ο Μολφέσσης, ο Βουτσινάς και άλλοι, βρίσκονται [ακόμη] σε κα-

τώτερες θέσεις και κερδίζουν ασήμαντα ποσά. Όταν βλέπουν ότι ο κ. Karama-
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noff εξαναγκάζεται να υποβάλει την παραίτησή του, διότι μετά από 16 έτη 

υπηρεσίας στη θέση του βοηθού ταμία, βλέπει όλες τις ελπίδες του να εξα-

νεμίζονται. Όταν βλέπουν ότι υπάλληλοι όπως ο Destuniano και ο Κωνστα-

ντινίδης με 16 χρόνια υπηρεσίας απολύονται, διότι ο πρώτος υπέστη δικα-

στική κατάσχεση στους μισθούς του, επειδή δεν έπαιρνε παρά 900 γρόσια και 

ήταν υποχρεωμένος να παίρνει δάνεια και να έχει χρέη και ο δεύτερος ενε-

πλάκη άδικα σε υπόθεση υπεξαίρεσης και είχε την ατυχία να του κατασχεθεί 

το μερίδιο ύψους 200 τουρκικών λιρών στο ταμείο πρόνοιας και βοηθείας.  

Όταν βλέπουν ότι [η Διεύθυνση] αρνείται να χορηγήσει στους υπαλλήλους 

κάρτες ελεύθερης κυκλοφορίας στο σιδηρόδρομο την ίδια ώρα που πολυ-

άριθμοι ξένοι επωφελούνται εκτενώς. Ότι οι νέοι υπάλληλοι έρχονται από την 

Ελβετία με τα ναύλα τους πληρωμένα και εισέρχονται στην υπηρεσία με 

μισθό άνω των 16 τουρκικών λιρών, όπως οι κ.κ. Duesmen, Sandoz, Felder, 

Steiner και άλλοι, τη στιγμή που γηγενείς πλέον ηλικιωμένοι και ικανοί προσ-

λαμβάνονται με 7 και 10 γρόσια.  

Όταν βλέπουν ότι εκατοντάδες υπάλληλοι ετησίως υποβάλλουν παραίτη-

ση. Όταν βλέπουν ότι ο κ. Hilfiker προάγεται σε υπεύθυνο γραφείου Κινήσε-

ως, παρότι συνελήφθη επ’ αυτοφόρω για κλοπή, ενώ άλλοι φτωχοί παλιοί 

υπάλληλοι απολύονται με το αιτιολογικό ότι έχουν χρέη, επειδή πληρώνονται 

πενιχρά ή καθυστέρησαν 10 λεπτά να έρθουν στη δουλειά ή με άλλες προ-

φάσεις κακοήθεις και γελοίες.  

Όταν βλέπουν ότι οι Ελβετοί υπάλληλοι παίρνουν κάθε δύο χρόνια άδεια 

δύο μηνών μετ’ αποδοχών για ξεκούραση στην πατρίδα τους και με τα ναύλα 

τους καλυμμένα, ενώ αρνούνται να χορηγήσουν άδεια σε ντόπιους υπαλλή-

λους, όπως ο Κωστής Κάλφογλου, ο οποίος εργαζόταν για 10 χρόνια και ζή-

τησε για πρώτη φορά άδεια για 21 μέρες και του παρακράτησαν ημερομίσθια 

6 ημερών με το αιτιολογικό ότι η άδεια που ζήτησε είναι μεγάλη.  

Όταν από τη μία πλευρά καταβάλλονται κανονικά οι αποδοχές κάποιων 

υπαλλήλων που έλαβαν 10 μήνες άδειας και από την άλλη πλευρά παρακρα-

τείται το μισό μεροκάματο του κ. Κάλφογλου, ο οποίος είχε διαπράξει το αδί-

κημα να υπερβεί τη ρυθμιστική προθεσμία. Όταν βλέπουν ότι ένας παλιός 

υπάλληλος, όπως ο κ. Marinovich, πατέρας οκτώ παιδιών, κατηγορείται επι-

σήμως ως μέθυσος, επειδή βρισκόταν δύο ημέρες σε κατάκλιση λόγω δυ-

σπεψίας και του αφαιρούνται από το μισθό αυτές οι δύο ημέρες.  

Βλέποντας αυτές τις αδικίες αναρωτιόμαστε τι έκαναν μέχρι τώρα προσω-

πικότητες τόσο διακεκριμένες όπως οι κ.κ. Zander, Helfferich και οι Διοικη-

τές της Deutsche Bank.  

Έφτασαν σε τέτοιο σημείο τύφλας και αδιαφορίας, ώστε να μην αντιλαμ-

βάνονται την εκμετάλλευση του κ. Ουγκενίν; Έχουν τέτοια εμπιστοσύνη σε 

αυτόν τον Κύριο που δεν αναρωτήθηκαν γιατί σε ένα κράτος με τόσο λίγους 

εργαζόμενους πραγματοποιούνται τόσες πολλές απολύσεις προσωπικού; Δεν 
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αναρωτήθηκαν πώς δίνονται τόσο μεγάλα επιδόματα στους Ελβετούς υπαλ-

λήλους την ώρα που οι ντόπιοι την Πρωτοχρονιά δεν έχουν ούτε 10 γρόσια 

να πάρουν ένα δώρο στα παιδιά τους; Δεν ζήτησαν ποτέ λογαριασμό για τα 

μεγάλα ποσά που δόθηκαν για την εξαγορά των βδελλών της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας, όπως του Izzet, του Zihni, του Melhame. Δεν αναρωτήθηκαν 

πώς ένα μεγάλο μέρος αυτού του ποσού παρέμεινε ως μεσιτεία στις τσέπες 

του κ. Κυριάκου και του Mouradian Εφέντη;  

Δεν έριξαν ούτε μία ματιά στον Κανονισμό του προσωπικού, ενός κανονι-

σμού παράλογου και άδικου, που εφαρμόζεται αυστηρά στους γηγενείς υπαλ-

λήλους, αλλά με συγκατάβαση στους συμπατριώτες του Διευθυντή;  

Δεν είδαν ότι ο Κανονισμός αυτός δεν προβλέπει ούτε μία άδεια για τους 

υπαλλήλους; Ή ότι εξαναγκάζει σε παραίτηση αυτούς που απουσιάζουν λόγω 

ασθενείας πάνω από 3 μήνες; Η νέα επινόηση, το ταμείο συνταξιοδότησης, 

ένα μέσο ανθρωπιστικό στη σύλληψή του, εφαρμόζεται με όρους παράνομους 

και άμοιρους αγαθής προαίρεσης, αφού εξαναγκάζει τους υπαλλήλους να 

μένουν αιωνίως προσκολλημένοι στην εταιρεία.  

Παρόλο που αυτός ο Κανονισμός παρουσιάζει ασφαλώς και πλεονεκτή-

ματα, ο αυστηρός και άσχημος τρόπος με τον οποίο εφαρμόζεται αφαιρεί από 

τους υπαλλήλους την αξιοπρέπειά τους.  

Ιδού ένα παράδειγμα ανάμεσα σε χίλια. Εξαιτίας των πολλών απολύσεων 

το διαθέσιμο ποσό στο Ταμείο Βοηθείας έφτασε να είναι 2,5 φορές υψηλότε-

ρο από το αντίστοιχο στο Ταμείο Προνοίας. Σε αυτήν την περίπτωση, ειδική 

ρύθμιση προβλέπει ότι το αναλογικό μερίδιο της ποσόστωσης θα είναι 2533, 

αλλά με ψευδείς αφορμές [από τη Διεύθυνση] το μερίδιο κατέβηκε στο 1523.  

Γιατί να αγγίζουμε θέματα που φαίνονται εφιάλτες; Πιστεύουμε ότι αυτά θα 

λάβουν τέλος υπό το Καθεστώς της ελευθερίας και της δικαιοσύνης. Μπορείτε 

να είστε βέβαιοι ότι οι γηγενείς υπάλληλοι αξίζουν το ενδιαφέρον σας από όλες 

τις πλευρές, καθώς προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με τρόπο υποδειγματικό. 

Μία αμερόληπτη επιτόπια έρευνα θα αποδείξει την ορθότητα και την ακρίβεια 

όσων αναφέρθηκαν. Δεν μπορεί παρά να συμπαθήσετε αυτούς τους υπαλλή-

λους και να αποκαταστήσετε την αξιοθρήνητη κατάσταση που ζουν.  

Νιώθουμε τόσο μίσος απέναντι στο δεσποτικό διευθυντή μας και τόση ευ-

γνωμοσύνη απέναντι στους Νεότουρκους, το Κομιτάτο, τους καταδιωγμένους 

αδελφούς μας, τους στρατιωτικούς μας, τον Εμβέρ Μπέη, τον Νιαζή Μπέη, 

όλο το στρατό και τέλος όλους αυτούς που το όνομά τους είναι γραμμένο με 

χρυσά γράμματα στην ιστορία της ανθρωπότητας, όπως ο Ριζά, ο Αλή Κεμάλ, 

ο Μουράτ Μπέη και τόσοι άλλοι που με κίνδυνο της ζωής τους διέσωσαν την 

πατρίδα μας από το δεσποτικό ζυγό. Τους διαβεβαιώνουμε ότι ο κ. Εντουάρ, 

ο οποίος έχει τύψεις συνειδήσεως, έχει δρέψει καρπούς χωρίς να περιμένει 

την προκήρυξη του Συντάγματος. Ως πονηρός άνθρωπος που είναι έχει κα-

ταλάβει τη δύσκολη θέση του από τις πρώτες στιγμές του λαϊκού ενθουσια-
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σμού. Ελπίζουμε να μην επιστρέψει ποτέ και να πάρει την θέση του ένας Γερ-

μανός Διευθυντής, ο οποίος με τη δικαιοσύνη και την αμεροληψία του θα 

κάνει να ξεχαστούν οι επαίσχυντες ημέρες που έλαβαν χώρα στην εταιρεία 

υπό γερμανική σημαία.  

Αν συμπεριφερόταν τουλάχιστον κατάλληλα απέναντι στους Γερμανούς 

υπαλλήλους, αυτό θα ήταν δικαιολογημένο, εφόσον υπηρετεί τα γερμανικά 

κεφάλαια. Θα συμπεριφερόταν με τον ίδιο τρόπο τόσο στους Γερμανούς όσο 

και στους ντόπιους.  

Eλπίζουμε να χορηγήσετε άδεια στον κ. Michael να μπορέσει να πάει στο 

σπίτι του να ξεκουραστεί. Είναι αυτός που με το φτωχό του το μυαλό θέλησε 

να κάνει μία διαμαρτυρία μέσα στο πνεύμα καθολικής χαράς και εξέφρασε 

την δυσαρέσκειά του με λέξεις άστοχες υψώνοντας στο κτίριο της Διοίκησης 

την οθωμανική σημαία, καθώς όλα τα υπόλοιπα κτίρια, ιδιωτικά και δημόσια, 

ήταν στολισμένα. Μόνο ο περίφημος Hilfiker είχε την ίδια γνώμη, αλλά βέ-

βαια μόνο για τους Ελβετούς υπηκόους.  

Καταλήγουμε την επιστολή μας με την παράκληση να δεχθείτε, Κύριοι, τη 

διαβεβαίωση της πλέον διακεκριμένης και εγκάρδιας εκτίμησης.  

 

Ζήτω το Σύνταγμα… 

Ζήτω η αναγεννημένη Τουρκία…  

Ζήτω η Γερμανία…  

(Υπογραφές κάποιων υπαλλήλων) 
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