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Φεντερασιόν  
Φεντερασιόν ετιτλοφορήθη η σοσιαλιστική οργάνωσις Θεσσαλονίκης 

[…]. 
Το σπουδαιότερον έργον της Φεντερασιόν ήτο η μεταξύ των 

Ισραηλιτών (ιδεολογική) διδασκαλία, η παρακολούθησις των σωματείων, 
η οργάνωσις διαλέξεων, συζητήσεων κλπ. Υπήρχε όμως έλλειψις σχετικών 
βιβλίων και εφημερίδων. Οι εργάται δεν ήξευραν άλλην γλώσσαν πλην 
της ισπανοεβραϊκής. Έπρεπε να εκδοθή εν φύλλον [...] 

Η εφημερίς αυτή εβαπτίσθη Εφημερίς των Εργατών και εξεδόθη κατ’ 
αρχάς μεν εις 4 γλώσσας, τουρκικήν, ελληνικήν, βουλγαρικήν και 
ισπανοεβραϊκήν (τέσσαρα φύλλα μόνον), ακολούθως δε εις δύο μόνον, 
βουλγαρικήν και ισπανοεβραϊκην (πέντε άλλα φύλλα). Αι 100 λίρες είχον 
εξατμισθή εις έξοδα μεταφράσεως κυρίως, και η Εφημερίς των Εργατών 
εξέπνευσε μαζί των. Αλλ’ η ιδέα της εκδόσεως εφημερίδος δεν 
εναυάγησεν. Απεναντίας αργότερον εκαρποφόρησε. Παραλλήλως προς 
την διδασκαλίας του σοσιαλισμού, η Φεντερασιόν εφρόντιζε και δια τα 
εργατικά σωματεία [...] 

Η Νεοτουρκική κυβέρνησις παρηκολούθει υπόπτως την 
αναπτυσσομένην ζύμωσιν. Απεργίαι των σιδηροδρομικών όλων των 
ευρωπαϊκών δικτύων ετάραξε τα νεύρα του κομιτάτου. Ο τότε υπουργός 
των Εσωτερικών Φερίτ πασάς συνέταξε και υπέβαλε εις την οθωμανικήν 
Βουλήν νομοσχέδιον δια του οποίου απηγορεύετο το δικαίωμα της 
απεργίας εις τους οπωσδήποτε εργαζομένους εις υπηρεσίας «δημοσίας 
ανάγκης» ως οι σιδηροδρομικοί, τροχιοδρομικοί κλπ. Εξ’ αφορμής του 
νομοσχεδίου τούτου εξαπελύθη εκ Θεσσαλονίκης κύμα αγανακτησεως και 
διαμαρτυρίας, το οποίον, διατρέξαν την Μακεδονίαν και Θράκην, 
μετεδόθη εις όλην την Μικράν Ασίαν. Το πρώτον συλλαλητήριον 
ωργανώθη εν Θεσσαλονίκη, ουχί άνευ εμποδίων και προστριβών με τας 
αρχάς, αι οποίαι δεν ηννόουν να το επιτρέψουν […] 

Την ημέραν εκείνην όλος ο στρατός Θεσσαλονίκης ήτο εν επιφυλακή, 
το δε ιππικόν είχε περιζώσει την πλατείαν. Μ’ όλα ταύτα το 
συλλαλητήριον εσημείωσεν εξαρετικην επιτυχίαν. Μια ανθρωποπλημμυρα 
κατέκλυσε τας οδούς και εγέμισε γρήγορα όχι μόνον την πλατείαν, αλλά 
και όλας τας παρόδους. Το ιππικόν ηναγκάσθη να ευρύνη διαρκώς 
περισσότερον την περιζωσθείσαν περιοχήν δια να περιλάβη όλον εκείνον 
τον ανθρώπινον όγκον. Εις έναν εξώστην των δύο μεγάλων κτιρίων έναντι 
του Τελωνείου εστήθησαν αι σημαίαι των σωματείων.  
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