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Πρόλογος 

 
 
Τον 19ο αιώνα  η Ερµούπολη  υπήρξε ένα από τα µεγαλύτερα οικονοµικά κέντρα της 

Ελλάδας, κυρίως, λόγω της ανάπτυξης  της ναυτιλίας και του εµπορίου. Μετά την 

κρίση που γνώρισε η τοπική οικονοµία  από την επέκταση του ατµόπλοιου και τον 

παραγκωνισµό της Σύρου ως  διαµετακοµιστικό κέντρο, η βαµβακουργία διέσωσε 

την πόλη από τη παρακµή· τόσο που η Ερµούπολη µετατράπηκε σε µια µεγάλη 

βαµβακούπολη. 

 Ο λόγος που επιλέχτηκαν να µελετηθούν στην εργασία αυτή τα εργοστάσια 

του Καρέλλα, των Λαδόπουλων, του Βαρδάκα και του Μπαρµπέτα είναι γιατί 

υπήρξαν από τα µεγαλύτερα εργοστάσια επεξεργασίας βάµβακος στην Ερµούπολη, 

και κάποια από αυτά από τα µεγαλύτερα στην Ελλάδα. Επιπρόσθετα, το κοινό 

στοιχείο που υπάρχει σ’ αυτά τα εργοστάσια και που θα αναλυθεί σε επιµέρους 

κεφάλαιο, είναι το µοντέλο των «πολυδύναµων επιχειρηµατιών». Οι ιδρυτές, δηλαδή, 

των συγκεκριµένων βιοµηχανικών µονάδων δεν ασχολούνταν αποκλειστικά µε την 

βαµβακουργία, αλλά είχαν αναπτύξει  αξιόλογη επιχειρηµατική δράση και σε άλλους 

τοµείς της εγχώριας οικονοµίας ή ασκούσαν κι άλλο επάγγελµα. 

 Επιπλέον, είναι τα µόνα εργοστάσια των οποίων µέρος του αρχείου τους έχει 

διασωθεί και βρίσκεται στα Γ.Α.Κ.  Κυκλάδων, στην Ερµούπολη. Το γεγονός ότι 

συµµετείχα  στην διάσωση και ταξινόµηση αυτών των αρχείων για επτά συνεχόµενα 

έτη, µου επέτρεψε να έρθω σε άµεση επαφή µε το αρχειακό υλικό και να µελετήσω 

το χώρο και τις συνθήκες µέσα στις οποίες  δηµιουργήθηκαν οι παραπάνω 

επιχειρήσεις. 

 Παράλληλα, αυτή η µελέτη αποσκοπεί να αναφερθεί, εκτός από τις συνθήκες 

ίδρυσης, στην µετατροπή των επιχειρήσεων σε ανώνυµες εταιρείες, στη σύγκριση 

µεγεθών των παραπάνω εργοστασίων, στους οικονοµικούς ανταγωνισµούς, στο 

µοντέλο των πολυδύναµων επιχειρηµατιών και στο κοινωνικό και οικονοµικό προφίλ 

των συγκεκριµένων ιδρυτών των επιχειρήσεων, προκειµένου να καταλήξουµε σε 

συµπεράσµατα που αφορούν τους στόχους, τη συµπεριφορά τους και τη θέση τους 

στην Ερµουπολίτικη κοινωνία απ’ τα τέλη του 19ου αιώνα έως τις αρχές του Β΄ 

Παγκοσµίου Πολέµου. Ο χρονικός αυτός περιορισµός κρίθηκε αναγκαίος, καθώς 

χωρίς αυτόν το θέµα θα ήταν εκτενέστατο και εποµένως  δύσκολο να πραγµατευτεί 

στο πλαίσιο µιας διπλωµατικής εργασίας.  
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 Για την συγγραφή αυτής της µελέτης χρησιµοποιήθηκαν ειδικά και γενικά 

εγχειρίδια και γενικότερα υλικό που βρέθηκε στα Γ.Α.Κ.- Αρχεία Νοµού Κυκλάδων 

(στην Ερµούπολη), τη βιβλιοθήκη της Βουλής και τη Μπενάκειο βιβλιοθήκη, τη 

βιβλιοθήκη του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας, του Πανεπιστηµίου Κρήτης, τη 

∆ηµοτική βιβλιοθήκη Ερµούπολης και τη βιβλιοθήκη του Σταύρου Βαφία, την 

Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, καθώς και εφηµερίδες της εποχής και προξενικές 

εκθέσεις που απόκεινται στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη (Αµερικανική Σχολή Κλασικών 

Σπουδών). Επιπλέον, αξιοποιήθηκε αρχειακό υλικό από το ∆ηµοτικό αρχείο 

Ερµούπολης, τα Γ.Α.Κ.  Κυκλάδων και συγκεκριµένα από τα διασωθέντα αρχεία των 

παραπάνω βιοµηχανιών, ενώ χρήσιµες υπήρξαν και µερικές, σχετικές µε το θέµα, 

µαγνητοφωνηµένες συνεντεύξεις. 
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Εισαγωγή 

 

Ένα πλέγµα ιστορικών συγκυριών (Επανάσταση του 1821, εποικισµός των 

προσφύγων στη Σύρο), οικονοµικών δραστηριοτήτων (ανάπτυξη διαµετακοµιστικού 

εµπορίου και βιοµηχανίας), γεωστρατηγικής θέσης της Σύρου και κοινωνικών 

συµπεριφορών (ανέλιξη αστικής τάξης) κατέστησαν την Ερµούπολη αναµφισβήτητο 

εµπορικό και βιοµηχανικό κέντρο του νεοελληνικού κράτους τον 19ο αιώνα.1

Η ναυτιλία, η ναυπηγική και το εµπόριο γνώρισαν µεγάλη ανάπτυξη στη Σύρο 

του 19ου αιώνα.2 Ο αναπτυξιακός κύκλος συµπληρώθηκε µε τη δηµιουργία των 

πρώτων βιοµηχανιών.  Το 1867 ο Α. Μανσόλας, τµηµατάρχης, τότε, της δηµόσιας 

οικονοµίας στο Υπουργείο Εσωτερικών καταγράφει 22 ατµοκίνητα εργοστάσια σ’ 

όλη την Ελλάδα. Απ’ αυτά 2 βρίσκονταν στην Αθήνα, 6 στον Πειραιά, 3 στην Πάτρα, 

1 στην Στυλίδα και 8 στην Σύρο.3 Όπως παρατηρούµε η µεγαλύτερη συγκέντρωση 

εργοστασίων, εκείνη την εποχή, εντοπίζεται στη Σύρο, γεγονός που φανερώνει τον 

ρόλο της περιοχής ως σηµαντικό βιοµηχανικό και κατ’ επέκταση οικονοµικό κέντρο 

της νεότερης Ελλάδας. Αν και, κατά τη Χριστίνα Αγριαντώνη, ο Α. Μανσόλας δεν 

υπογραµµίζει πουθενά στο έργο του την ξεχωριστή θέση και προτεραιότητα της 

Ερµούπολης και οι πίνακες παρουσιάζονται άνευ σχολίων, η υπεροχή της Σύρου είναι 

εµφανής.4

Λίγο αργότερα, στα 1874, σε έκδοση του Εµπορικού Συλλόγου «Ερµής» 

αναφέρονται τα ακόλουθα για τη βιοµηχανία της Σύρου: «Η σήµερον υπάρχουσα 

βιοµηχανία δίδει εργασίαν εις απείρους εργατικάς χείρας, ενασχολεί µεγάλα ελληνικά 

                                                 
1 Βλ. σχετικά: Τιµολέων  ∆. Αµπελάς, Ιστορία της νήσου Σύρου από των αρχαιοτάτων χρόνων, µέχρι 
των καθ’ ηµάς, Ερµούπολη (τύποις Ρ. Πρίντεζη) 1874, (ανατύπωση: Χρ. Α. Καληµέρης, Ερµούπολη) 
1998, σ. 708-714 - Ιωάννης Τραυλός – Αγγελική Κόκκου, Ερµούπολη, η δηµιουργία µιας νέας πόλης 
στη Σύρο στις αρχές του 19ου αιώνα, Αθήνα (έκδοση Εµπορικής Τραπέζης της Ελλάδος) 1980 και 
συγκεκριµένα βλ. την ενότητα που αναφέρεται στην ναυτιλία, το εµπόριο και την βιοµηχανία. Για την 
ιστορία της Ερµούπολης και της Σύρου γενικότερα βλ. ενδεικτικά και Ανδρέα Θ. ∆ρακάκη, Ιστορία 
του οικισµού Ερµουπόλεως Σύρας, τ. Α΄- Β΄, Αθήνα  1979, 1983, Emile Y. Kolodny, «Ερµούπολις – 
Σύρος, γέννησις και εξέλιξις µιας Ελληνικής  νησιωτικής πόλεως», Επετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών 
Μελετών, 8 (1969), σ. 249-286  και Christos Loukos, «La petite ville face a la grande: Le cas d’ Ano 
Syra au XIXe siecle», Αριάδνη 7 (1994), σ. 151-164. 
2 Περισσότερα για την ανάπτυξη της ναυτιλίας και του εµπορίου στη Σύρο βλ. στο βιβλίο του Βασίλη 
Καρδάση, Σύρος, Σταυροδρόµι της Ανατολικής Μεσογείου (1832-1857), Αθήνα (ΜΙΕΤ) 1987. 
3 Α. Μανσόλας, Πολιτειογραφικαί Πληροφορίαι περί Ελλάδος, Αθήνα 1867, σ. 101. 
4 Κατά τη συγγραφέα, ο µελετητής των απαρχών της ελληνικής εκβιοµηχάνισης στο 19ο αιώνα, αν 
αρκεσθεί στις κρατικής προέλευσης πηγές, δύσκολα θα διακρίνει, ως τη δεκαετία του 1880, κάποια 
ιδιοτυπία της Ερµούπολης σε σύγκριση µε την υπόλοιπη Ελλάδα. Αντίθετα σε άλλες πηγές, τοπικές ή 
ξένες, εµφανίζεται καλύτερα η ξεχωριστή θέση που κατέχει η Σύρος τις πρώτες δεκαετίες της ζωής του 
ανεξάρτητου κράτους. Βλ. σχετικά Χριστίνα Αγριαντώνη, «Η θέση της Ερµούπολης στην ελληνική 
οικονοµία του 19ου αιώνα: οι παγίδες των πηγών», Τα Ιστορικά 1 (1983), σ. 193-199. 
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κεφάλαια, παρέχει είδη εµπορίου, βοηθεί την γεωργίαν, κατεργαζοµένην τα προϊόντα 

αυτής, ευεργετεί τον τόπον και µεγάλην περιποιεί τιµήν εις την Ελλάδα, συν τη οποία 

δίδει αυτή ωφελεία…».5

Η πρώτη βιοµηχανία που άκµασε στο νησί ήταν η κατεργασία των δερµάτων6. 

Στα 1828-1829 ο Χιώτης  Π. Καλουτάς και αργότερα ο Κρητικός Εµµ. Σαλούστρος 

ίδρυσαν  βυρσοδεψεία.7 Αργότερα δηµιουργήθηκαν νέα βυρσοδεψεία, όπως αυτά των 

αδελφών Μαρινάκη, Α. Παππαδάµ, Ι. Κουρκουτάκη, ∆. Λιθαρόπουλου, Γ. 

Λαγουρού, Π. Γλύκα, Μ. Κορνηλάκη και Αλ.  Γάγκου. Το 1876 υπήρχαν στην 

Ελλάδα  επτά εργοστάσια αυτού του είδους, έξι απ’ τα οποία βρίσκονταν στην 

Ερµούπολη8. Σύντοµα τα βυρσοδεψεία του νησιού γίνονται γνωστά σ’ όλο τον κόσµο 

ως «τα καλύτερα της Ανατολής»9.  

Στα 1886 ο Ν. Γ. Ζωγραφάκης χαρακτήριζε τη βυρσοδεψία ως το 

σπουδαιότερο κλάδο της βιοµηχανίας της πόλης10. Παράλληλα, στην Ερµούπολη 

αναπτύχθηκε η  αλευροποιία µε τέσσερα µεγάλα ατµοµηχανικά εργοστάσια11. Στα 

1898 οι Αφοί Γ. Βρατσάνου ίδρυσαν το «µέγαν ατµοκίνητον µακαρονοποιείον» και 

στα 1908 ο Ασυµοµύτης ατµοκίνητο «ζυµωτήριον»12. 

                                                 
5 Ο εν Σύρω  Εµπορικός Σύλλογος «Ερµής» και ο ελεύθερος λιµήν αυτής, Ερµούπολη (τύποις Ρ. 
Πρίντεζη) 1874, σ.22. 
6 Το 1830 οι όροι «βιοµηχανία» και  «εργοστάσιο», µε έννοια που κάπως να πλησιάζει τη σηµερινή,  
αναφέρονταν κυρίως στις περιοχές της Μεγάλης Βρετανίας, όπου υπήρχε βαµβακουργία. Βλ. σχετικά 
E. J. Hobsbawm, Η εποχή των Επαναστάσεων, 1789-1848, µετάφραση: Μαριέττα Οικονοµοπούλου, 
Αθήνα4 (ΜΙΕΤ) 2000, σ. 61.  Τα περισσότερα ατµοκίνητα εργοστάσια της πόλης (µύλοι, σχοινοποιεία, 
βυρσοδεψεία, µηχανουργεία κ.λπ.) κατασκευάστηκαν το χρονικό διάστηµα 1865-1873. Βλ. σχετικά 
Υπουργείο Πολιτισµού – ∆/νση Λαϊκού Πολιτισµού, Εφορείες Νεωτέρων Μνηµείων, Βιοµηχανικά 
Μνηµεία της Ελλάδας, Αθήνα, Φεβρουάριος 1999, σ. 90. Κατά τη Χριστίνα Αγριαντώνη δε µπορεί να 
τεθεί ακριβές όριο ανάµεσα και σε βιοτεχνία και βιοµηχανία. Η βιοµηχανία διαφοροποιείται «χάρη στο 
πεδίο της επιχειρηµατικής δράσης στο οποίο ανήκει, τη συστηµατικότητα της εργασίας, τη συνεχή 
ανανέωση της τεχνολογικής υποδοµής και κυρίως την αυξητική της δυναµική». Βλ. Χριστίνα 
Αγριαντώνη, «βιοµηχανία», Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα, Οι Απαρχές 1900-1922, Αθήνα 
(βιβλιόραµα) 2002, σ. 181. 
7 Μάλιστα, κατά τον Μανσόλα το εργοστάσιο του Καλουτά είχε ισχύ 16 ίππων, ενώ του Σαλούστρου 
12. Βλ. Α.  Μανσόλας, ό.π., σ. 115-116. Τα βυρσοδεψεία έγιναν αργότερα ατµοκίνητα την περίοδο 
1856-1857. 
8 Γ. Α. Αναστασόπουλος, Ιστορία της Ελληνικής βιοµηχανίας 1840-1940, Α΄ (1840-1884), Αθήνα 1947, 
σ. 344. 
9 Ιωάννης Τραυλός – Αγγελική Κόκκου, ό.π., σ. 41 και Τιµολέων  ∆. Αµπελάς, Ιστορία της νήσου 
Σύρου, ό.π., σ. 708-710. Να σηµειωθεί ότι από την παραγωγή των δερµάτων το 1/3 απορροφούταν 
στην τότε Ελλάδα  και τα υπόλοιπα 2/3 αποστέλλονταν στο εξωτερικό. Βλ. Ο εν  Σύρω εµπορικός 
Σύλλογος Ερµής, ό.π., σ. 24 
10 Ν. Γ. Ζωγραφάκης, Η Ερµούπολις υπό εµπορικήν, βιοµηχανικήν, ναυτιλιακήν έποψιν, Αθήνα 1886,  
σ. 7. 
11 Τιµολέων ∆. Αµπελάς, ό.π., σ. 710 – 711. Μάλιστα τα εργοστάσια είχαν συνολική ισχύ 51 ίππους. 
Βλ. Α. Μανσόλας, ό.π., σ. 120-121. 
12 Ιωάννα Κατσιγιάννη, Αντωνία Κονδύλη – Λάγαρη, Βιοµηχανικά κτίρια  στην Ερµούπολη, Αθήνα 
(Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυµα ΕΤΒΑ) 2000, σ.17. 
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Άλλος βιοµηχανικός κλάδος που αναπτύχθηκε είναι αυτός της σιδηρουργικής 

µε σηµαντικότερο εργοστάσιο εκείνο της Ελληνικής Ατµοπλοΐας13, που ιδρύθηκε το 

1861 και κατασκεύαζε µηχανές, λέβητες, εργαλεία, πυροβόλα, σφαίρες και 

καπνοδόχους, ενώ διέθετε χωνευτήριο, σιδηρουργείο και άριστο νεώριο. Το 

εργοστάσιο αυτό βραβεύτηκε στην παγκόσµια έκθεση του Λονδίνου του 186214 µε 

τον πρώτο έπαινο και  µε χρυσό  µετάλλιο πρώτης τάξεως στην έκθεση των 

Ολυµπίων15. Εκτός από τα παραπάνω υπήρχαν άλλα επτά σιδηρουργεία16. Σηµαντικό 

ήταν επίσης το µηχανουργείο των αδελφών Μπαρµπέτα που ιδρύθηκε αργότερα.. 

Η σαπωνοποιία ήταν µία από τις βιοµηχανίες που αναπτύχθηκε στην 

Ερµούπολη. Γνωστά ήταν, επίσης, τα εργοστάσια «φεσοποιίας» και «καλεµκερίων» ή 

«κεφαλοδεµάτων» που έφτιαχναν φουλάρια για τις γυναίκες και προµήθευαν την 

ελληνική αγορά και πόλεις της Τουρκίας. Παράλληλα τα  λουκουµοποιεία των Ι. 

∆απόλα, Γ. Παναγάκου και Π. Σταµατελάκη είχαν βραβευτεί και τα προϊόντα τους 

ήταν περιζήτητα. Στα 1850 ο Θεσσαλός Σπυρίδων Σαµψωνίδης και Β. Γιαννούτζος 

ίδρυσαν το «παιγνιοχαρτείον» που παρήγαγε χαρτιά τράπουλας, ενώ στα µέσα του 

19ου αιώνα άρχισε να λειτουργεί η «κτενοποιία Θεµιστοκλής Μιχάλοβιτζ και 

Βράιζλερ». Το 1860 ο υδραίος Γ. Καλαποδόπουλος σύστησε τη βιοµηχανία «πυρείων 

και σηµαντρίδων»17.  

Το πρώτο ατµοκίνητο εργοστάσιο υαλουργικής στην Ερµούπολη ιδρύθηκε  το 

1870 από τον ∆. Αργυρόπουλο και ακολούθησε  δεύτερο που ιδρύθηκε  από τον 

Πέτρο Ράλλη, γνωστό µε την ονοµασία  «Σιδών». 

Αξίζει να αναφέρουµε την ίδρυση 3 τυποβαφείων, 7 τυπογραφείων, το 

εργοστάσιο πηλοπλαστικής του Γ. Βαλµά, το «πιλοποιείον» του Χωραφά, το 

«σχινοποιείο» του Γ. Γλύκα, το «ελαιοχρωµατοτριβείο»  του Μ. Κατσιµαντή και το 

κατάστηµα «ξοαναοποιητικής» του Σ. Φραγκούλη. Το 1870 διατηρούνταν 4 

                                                 
13 Ο Μανσόλας το αναφέρει ως ένα από τα σπουδαιότερα ιδιωτικά βιοµηχανικά εργοστάσια στην 
Ελλάδα. Βλ. Α. Μανσόλας, ό.π., σ. 109. 
14 Στην πρώτη παγκόσµια έκθεση του Λονδίνου  (1851) η Ελλάδα αντιπροσωπεύτηκε από 36 εκθέτες 
και έλαβε 3 επαίνους. Στην δεύτερη που πραγµατοποιήθηκε το 1855 στο Παρίσι, η Ελλάδα συµµετείχε 
µε 131 εκθέτες και απέσπασε 73 βραβεία (11 α΄ τάξεως, 10 β΄ τάξεως και 32 επαίνους). Στην τρίτη που 
έγινε το 1862 στο Λονδίνο, η Ελλάδα συµµετείχε µε 295 εκθέτες  και έλαβε 100 βραβεία (55 
νοµισµατόσηµα και 45 επαίνους). Βλ. Α. Μανσόλας, ό.π., σ. 104-105. Η Ελλάδα συµµετείχε και σε 
άλλη διεθνή έκθεση, όπως αυτή των Παρισίων. Βλ. σχετικά A. Mansolas, La Grèce a l’exposition 
universelle de Paris en 1878, Αθήνα 1878. 
15 Το 1859 µε προσφορά του Ευάγγελου Ζάππα έγιναν για πρώτη φορά και θεσπίστηκαν ανά τετραετία 
στην Αθήνα βιοµηχανικές και γεωργικές εκθέσεις µε την επωνυµία «Ολύµπια». Βλ. Α. Μανσόλας, 
ό.π., σ.104. 
16 Τιµολέων ∆. Αµπελάς, ό.π., σ. 711 – 712. 
17 Ό.π., σ. 712-713. 
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φωτογραφικά καταστήµατα, 1 «καλαποδοποιείον», 2 «καρεκλοποιεία», 1 

«ανδριαντοποιείο και αγαλµατοποιείο» του Γ. Βιτάλη και αρκετά πνευµατοποιεία που 

παρασκεύαζαν ποτά και κρασιά18. 

Η βαµβακουργική βιοµηχανία που αναπτύσσεται από πολύ νωρίς στην 

Πάτρα19, τη Λιβαδειά και τον Πειραιά, εµφανίζεται στη Σύρο γύρω στα 1870. Τότε ο 

Γ. Καλαποδόπουλος ίδρυσε το πρώτο µεγάλο εργοστάσιο του είδους, την «Ελληνική 

Βαµβακουργική Εταιρεία Οµόνοια» που περιελάµβανε εκκοκκιστήριο, κλωστήριο,  

υφαντήριο και πλεκτήριο. Ωστόσο η βαµβακουργία γνώρισε αλµατώδη ανάπτυξη στα 

τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα, ώστε να θεωρείται η Ερµούπολη το 

Manchester20 της Ελλάδας, µε αντιπροσωπευτικότερα εργοστάσια του είδους αυτά 

του Α. Λαδόπουλου, ∆. Βελισσαρόπουλου, του ∆. Καρέλλα και του Π. Φουστάνου.21  

Η παρακµή της Σύρου θα γίνει φανερή απ’ τα τέλη του 19ου αιώνα. Ύστερα 

από τη διάνοιξη του Ισθµού της Κορίνθου στα 1882 και την ανάπτυξη των 

σιδηροδρόµων θα χάσει την  πρωταρχική της σηµασία και θα δώσει τη θέση της στον 

Πειραιά22. Ωστόσο, η παρακµή της πόλης ήταν ένας συνδυασµός πολλαπλών αιτιών· 

ο διεθνής προσανατολισµός της συριανής βιοµηχανίας και οικονοµίας γενικότερα, 

την έκανε ευαίσθητη στις διακυµάνσεις του διεθνούς εµπορίου και της ισοτιµίας της 

δραχµής. Στις αρχές του 1879 η Σύρα νιώθει τις συνέπειες µιας παγκόσµιας 

νοµισµατικής κρίσης. Η τιµή των ξένων νοµισµάτων, κυρίως των ρωσικών, στα 

οποία πληρώνονταν οι εργάτες, έπεσε. Η µείωση του µεροκάµατου των εργατών σε 

συνδυασµό µε την αύξηση της τιµής του ψωµιού και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης 

τους ώθησε σε απεργίες (1879)23. Η παρατεταµένη κρίση της Ερµουπολίτικης 

                                                 
18 Για τις παραπάνω βιοµηχανίες βλ.  Τιµολέων ∆. Αµπελάς, ό.π., σ. 713-714,  Ιωάννης Τραυλός – 
Αγγελική Κόκκου, ό.π., σ. 42-43 και Ανδρέας Κ. Φραγκίδης, Ιστορία της νήσου Σύρου, 1865-1941, 
Αθήνα (έκδοση του Συλλόγου των εν Αθήναις και Πειραιεί Συριανών) 1975, σ. 519. 
19 Το πρώτο εντελές εργοστάσιο νηµατουργίας κατασκευάστηκε στην Πάτρα µε συνδροµή της 
Ελληνικής κυβερνήσεως το 1846. Ήταν υδατοκίνητο και ανήκε σε κάποιον Πέτρο Φωτεινό που 
εκπαιδεύτηκε στην Ευρώπη µε δαπάνες της ελληνικής κυβερνήσεως. Το εργοστάσιο λειτούργησε 
µέχρι το 1862, οπότε δολοφονήθηκε ο διευθυντής του. Βλ. σχετικά εφηµ. Ήλιος, Ερµούπολη 10 
Απριλίου 1904, αρ. 902 και Α. Μανσόλας, ό.π., σ. 114. 
20 Το Manchester είχε πρωταγωνιστική θέση στη Βιοµηχανική Επανάσταση µαζί µε πόλεις, όπως το 
Birmingham, το Leeds, η Γλασκώβη κ.α. Βλ. σχετικά  Fernand Braudel, Υλικός Πολιτισµός, Οικονοµία 
και Καπιταλισµός, οι δοµές της καθηµερινής ζωής, το δυνατό και το αδύνατο, µετάφραση: Αικατερίνη  
Ασδραχά, τ. Α΄, Αθήνα (ΜΙΑΤ) 1995, σ. 604. 
21 Ιωάννης Τραυλός – Αγγελική Κόκκου, ό.π., σ. 42
22  Ό.π., σ. 40. 
23 Μάκης Φρέρης, «Η πρώτη απεργία στη Σύρο», Συριανά, τευχ. 6 – 7(1986), σ. 12-13 – Εµµανουήλ 
Λυκούδης, Η εν Ελλάδι βιοµηχανία και αι απεργίαι υπό την έποψιν της νοµικής και πολιτικής 
οικονοµίας, Ερµούπολη 1883 – Χρήστος Λούκος, Πεθαίνοντας στη Σύρο τον 19ο αιώνα - οι µαρτυρίες 
των διαθηκών, Αθήνα (Πανεπιστηµιακές  Εκδόσεις Κρήτης) 2000, σ. 163-166 (στις σελίδες αυτές ο 
συγγραφέας αναφέρεται στις απεργίες στη Σύρο). 
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οικονοµίας στη δεκαετία του 1880, σε συνδυασµό µε την παρακµή της ιστιοφόρου 

ναυτιλίας (η επέκταση των ατµοπλοϊκών συγκοινωνιών στα τέλη του 19ου αιώνα 

συνέδεσε απευθείας τα λιµάνια της δυτικής Ευρώπης µε τα εµπορικά κέντρα της 

Ανατολής, κάνοντας περιττή την διαµεσολάβηση της Σύρου στις διεθνείς εµπορικές 

ανταλλαγές) 24 και την ανάπτυξη του Πειραιά, στέρησαν από τη Σύρο, τις αγορές των 

Βαλκανίων και της Ανατολής. Ωστόσο, η Ερµούπολη παρέµεινε για πολλές δεκαετίες 

κεντρική αγορά υφασµάτων, λόγω ειδικών σχέσεων µε το Manchester25.  

«Η εµπορική παρακµή της δεκαετίας του 1880 έπληξε πολλές από τις πρώτες 

βιοµηχανίες. Η αλευροβιοµηχανία πρακτικά καταστράφηκε, οι εξαγωγές των 

δερµάτων κατέρρευσαν και το ναυπηγείο συρρικνώθηκε. Στο τέλος του 19ου αιώνα 

νεώτεροι µετανάστες, κυρίως Πελοποννήσιοι δοκίµασαν την τύχη τους στην 

κλωστοϋφαντουργία, που ανέκοψε την εσωτερική και εξωτερική µετανάστευση και 

απορρόφησε, όσο ήταν δυνατό, το πλεονάζον εργατικό δυναµικό26.  Οι κεφαλαιούχοι 

αυτοί πήραν παλαιότερες φθίνουσες επιχειρήσεις, εγκαταλειµµένες αποθήκες και 

δανείστηκαν χρήµατα, ενώ προµηθεύτηκαν βαµβάκι από τη Σµύρνη και την 

Αίγυπτο»27. Στις ευνοϊκές συνθήκες για επενδύσεις στην κλωστοϋφαντουργία 

σηµειώνουµε την ύπαρξη διαθέσιµων κεφαλαίων, την προστατευτική νοµοθεσία28, 

την υποτίµηση της δραχµής και την παρουσία στο νησί φθηνού εργατικού δυναµικού, 

                                                 
24 Βασίλης Καρδάσης, «Σύρος, Σταυροδρόµι της Ανατολικής Μεσογείου (1832-1857), Θέµατα 
Νεοελληνικής Ιστορίας (18ος-20ος αιώνας), επιµέλεια: Γ. ∆ερτιλής – Κ. Κωστής, Αθήνα – Κοµοτηνή 
1991, σ. 331 και 335-336. Ο Καρδάσης ασχολήθηκε µε την κρίση συνοπτικά, καθώς το έργο του 
σταµατάει στα 1860. Για την κρίση της Ερµούπολης στα τέλη του 19ου αιώνα βλ. και Χρήστο Λούκο, 
«Μία ελληνική πόλη σε παρακµή: η Ερµούπολη το δεύτερο µισό του 19ου αιώνα», Πρακτικά του 
διεθνούς συµποσίου ιστορίας για την  Νεοελληνική Πόλη, οθωµανικές κληρονοµιές και ελληνικό κράτος, 
τ. β΄, Αθήνα  (ΕΜΝΕ) 1985, σ. 591-601. Επίσης βλ. και Emile Y. Kolodny, «Ερµούπολις – Σύρος, 
γέννησις και εξέλιξις µιας ελληνικής  νησιωτικής πόλεως», Επετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών, 
8 (1969), σ. 249-286. 
25 Χριστίνα Αγριαντώνη – Αγγελική Φενερλή, Ερµούπολη – Σύρος, Ιστορικό οδοιπορικό, Αθήνα 
(Ολκός) 22000  , σ. 119.  
26 Χριστίνα Αγριαντώνη, « Οι µετασχηµατισµοί της βιοµηχανικής δοµής της Ερµούπολης τον 19ο 
αιώνα», Πρακτικά του διεθνούς συµποσίου ιστορίας για την  Νεοελληνική Πόλη, ό.π., τ. Β΄, σ. 603-608. 
27 Χριστίνα Αγριαντώνη – Αγγελική Φενερλή ό.π., σ. 119.  Στην Αίγυπτο, ήδη από την εποχή του 
Μωχάµετ Άλη υπήρχε ώθηση της βαµβακοκαλλιέργειας. Ο τελευταίος ενθάρρυνε από το 1821 την 
καλλιέργεια βαµβακιού για την παγκόσµια  αγορά. E. J. Hobsbawm, ό.π., σ. 257. 
28 Κατά τον Βασίλη Παναγιωτόπουλο, αρχικά ο προστατευτισµός και οι δασµολογικές απαλλαγές 
αλληλοσυµπληρώνονταν και αλληλοαναιρούνταν, εκφράζοντας παραστατικά, στο επίπεδο της 
νοµοθεσίας, τη ρευστότητα και τις παλινδροµήσεις µιας κοινωνίας  που πρωθύστερα αγωνίζεται να 
συγκροτήσει την οικονοµική της βάση. «Είναι αλήθεια ότι για µερικά χρόνια θα εµφανιστεί ένα 
πραγµατικό κίνηµα για την καθιέρωση προστατευτικών ρυθµίσεων στην ελληνική οικονοµία που θα 
καταλήξει, κατά τη δεκαετία 1870-1880, σε µια πιο συνεπή βιοµηχανική πολιτική, ένδειξη που 
προαναγγέλλει την εδραίωση νέου τύπου καπιταλιστικών σχέσεων στη χώρα». Βλ. Βασίλης 
Παναγιωτόπουλος, «Η Βιοµηχανική Επανάσταση και η Ελλάδα, 1832-1871», Εκσυγχρονισµός και 
Βιοµηχανική Επανάσταση στα Βαλκάνια τον 19ο αιώνα, Αθήνα (Θεµέλιο) 1980, σ. 218. 
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λόγω ανεργίας29. Πριν τελειώσει ο 19ος αιώνας αρκετοί µεγαλέµποροι µπήκαν στις 

νέες επιχειρήσεις και ως το 1910 είχαν δηµιουργήσει 24 εργοστάσια 

κλωστοϋφαντουργίας. Η εντυπωσιακή ανάπτυξη της βαµβακουργίας τα χρόνια εκείνα 

είχε πίσω της την παράδοση της τυποβαφικής.30

Η µεγάλη εµπορική και βιοµηχανική ανάπτυξη ευνόησε ιδιαίτερα την ίδρυση 

ασφαλιστικών καταστηµάτων και πρακτορείων των ξένων ασφαλιστικών εταιρειών31, 

αλλά και τραπεζών. Επιπλέον, µία πόλη σαν την Ερµούπολη, µε τόση ζωηρή 

εµπορική και βιοµηχανική κίνηση έπαιρνε µέρος όχι µόνο στις ελληνικές, αλλά και 

στις διεθνείς εκθέσεις. Πολλά προϊόντα της Ερµούπολης είχαν τιµηθεί στην έκθεση 

των «Ολυµπίων» που γινόταν, από το 1858 και κάθε τέσσερα χρόνια, στην Αθήνα, 

αλλά και στις διεθνείς εκθέσεις, όπως αυτή του Λονδίνου στα 185132. 

«Η εξωστρέφεια της ελληνικής  οικονοµίας από τις αρχές της δεκαετίας του 

1890 και µετά, έστω κι αν πολλές φορές παρέµενε στο πεδίο των προθέσεων, 

εξέφραζε τις µεταβολές των οικονοµικών και κοινωνικών ισορροπιών και δεν 

µπορούσε να αναχθεί αποκλειστικά στη σταφιδική κρίση. Παρά την ήττα του 1897, οι 

επεκτατικές προοπτικές της Μεγάλης Ιδέας εµφανίστηκαν  στις αρχές του 20ου αιώνα 

πιο ρεαλιστικές στο µέτρο που για πρώτη φορά υποστηρίζονταν από ένα πλέγµα 

οικονοµικών συµφερόντων που είχαν το κέντρο τους  στο Ελληνικό Βασίλειο και η 

ακτίνα τους κάλυπτε την Οθωµανική Αυτοκρατορία»33. 

«Η εξωστρέφεια των αρχών του 20ου αιώνα δεν αφορούσε µόνο ορισµένους 

θύλακες της ελληνικής οικονοµίας που δεν µπορούσαν να εξασφαλίσουν την 

αναπαραγωγή τους µε τους ρυθµούς και τα µεγέθη του εσωτερικού, όπως συνέβαινε 

µε την Ερµούπολη, στα µέσα του 19ου αιώνα, αλλά χαρακτήριζε το σύνολο της 

οικονοµίας»34. Στις παραµονές των βαλκανικών πολέµων µε την προώθηση του 

εκχρηµατισµού της οικονοµίας, την ανάπτυξη των συγκοινωνιών και την επέκταση 

των εµπορευµατικών καλλιεργειών, ολοκληρώθηκε ο σχηµατισµός της ενιαίας 

                                                 
29 Βασιλική Θεοδώρου – Χρήστος Λούκος, Το Αρχείο της Βιοµηχανίας «Κλωστήριον και Υφαντήριον 
Ε. Λαδόπουλου υιών εν Σύρω», Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισµού, Παράρτηµα του Περιοδικού 
Μνήµων, αρ.12, Αθήνα 1996, σ. 12. Επίσης, βλ. και Χριστίνα Αγριαντώνη, Οι απαρχές της 
εκβιοµηχάνισης στην Ελλάδα τον 19ο αιώνα, Αθήνα 1986, σ. 335 και Χρήστος Χατζηιωσήφ, Η γηραιά 
σελήνη, η βιοµηχανία στην Ελλάδα 1830-1940, Αθήνα 1993, σ. 80. 
30 Χριστίνα Αγριαντώνη – Αγγελική Φενερλή, ό.π., σ. 119. 
31 Λόγω πολλών θαλάσσιων δυστυχηµάτων κάποιες από τις ασφαλιστικές εταιρείες διαλύθηκαν πριν 
το 1870. Βλ. Τιµολέων ∆. Αµπελάς, ό.π., σ. 714, σηµ. 1. 
32 Ιωάννης Τραυλός – Αγγελική Κόκκου, ό.π., σ. 44 – 45 – Στέφανος Ξένος, Η παγκόσµιος Έκθεσις του 
1851, Λονδίνο 1852. 
33 Χρήστος Χατζηιωσήφ, ό.π., σ. 62, 64. 
34 Ό.π., σ. 64. 
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εθνικής αγοράς στα βασικά προϊόντα, αλλά και στα βιοµηχανικά είδη. Με την 

ενοποίηση της εθνικής αγοράς τα χρηµατικά περισσεύµατα µπορούσαν να 

λειτουργήσουν  σε µεγαλύτερη έκταση ως κεφάλαιο και «σχηµατίστηκαν στις 

τράπεζες και στη βιοµηχανία ισχυροί πόλοι συγκέντρωσης κεφαλαίου»35. 

Οι κυβερνήσεις Βενιζέλου στήριξαν µέτρα που προωθούσαν την ανάπτυξη 

νέων παραγωγικών σχέσεων και τη φθορά της µικροϊδιοκτησίας. «Οι µεταρρυθµίσεις 

αυτές δεν αποσκοπούσαν ειδικότερα στην ανάπτυξη της βιοµηχανίας· οι επίσηµες 

προτεραιότητες βρίσκονταν αλλού, αλλά η ελληνική βιοµηχανία διέθετε ευνοϊκούς 

οικονοµικούς και κοινωνικούς όρους για να αναπτυχθεί». Ωστόσο ο εδαφικός και 

πληθυσµιακός διπλασιασµός της Ελλάδας στο διάστηµα 1912-1922 δεν αποτέλεσε 

συνέχεια αυτών των θετικών εξελίξεων. Μάλιστα, η Ελλάδα του 1928 και του 1940 

ήταν περισσότερο αγροτική απ’ την Ελλάδα του 1907 και, σύµφωνα µε το Χρήστο 

Χατζηιωσήφ, γίνεται λόγος  για οπισθοδρόµηση στον τοµέα αυτό36. 

Η Ερµούπολη, επενδύοντας στη βιοµηχανία, διατήρησε για τις πρώτες 

δεκαετίες του 20ου αιώνα µία ανθηρή οικονοµική ζωή. Η Μικρασιατική Καταστροφή 

έφερε στην πόλη 8.000 ανθρώπους37. Τα µεροκάµατα όµως στην τοπική βιοµηχανία 

δεν ήταν ελκυστικά. «Ήδη την εποχή εκείνη αρκετοί βιοµήχανοι µετοικούσαν στην 

Αθήνα ή τον Πειραιά, ενώ τα συριανά εργοστάσια διευθύνονταν δι’ αντιπροσώπων. 

Η κρίση του 1929-1932 και οι περιορισµοί της συναλλαγµατικής και εµπορικής 

πολιτικής που ακολούθησαν  έφεραν νέες δυσκολίες στην βιοµηχανία»38. Νωρίτερα 

το 1923, σε επίσηµο έγγραφο του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου 

Σύρου, καταγράφονται όλα τα εργοστάσια που λειτουργούσαν στο δήµο 

Ερµουπόλεως, 54 στον αριθµό39. 

                                                 
35 Χρήστος Χατζηιωσήφ, ό.π.,  σ. 66. 
36 Ό.π., σ. 68-69. 
37 Για την είσοδο των προσφύγων στην ελληνική οικονοµία βλ. και Χρήστο Χατζηιωσήφ, «Το 
προσφυγικό σοκ, οι σταθερές και οι µεταβολές της ελληνικής οικονοµίας», Ιστορία της Ελλάδας του 
20ου αιώνα, ο Μεσοπόλεµος 1922-1940, επιστηµονική επιµέλεια: Χρήστος Χατζηιωσήφ, τ.Β1, Αθήνα 
(βιβλιόραµα) 2002, σ. 9-57. 
38 Χριστίνα Αγριαντώνη – Αγγελική Φενερλή, ό.π., σ. 21. 
39 Γ.Α.Κ.- ∆ηµοτικό Αρχείο Ερµούπολης, ∆/Α/Βιοµηχανίες, εταιρείες, οίκοι/ β΄, 1923 – Κατάλογος 
εργοστασίων Σύρου. 
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        Κατάλογος εργοστασίων που λειτουργούσαν στο ∆ήµο Ερµούπολης το 1923 
Πηγή: ΓΑΚ – ∆ηµοτικό Αρχείο Ερµούπολης, ∆/Α/Βιοµηχανίες – Εταιρείες – οίκοι – Β’ 

– 1923, «Κατάλογος εργοστασίων λειτουργούντων εν τω ∆ήµω Ερµουπόλεως». 
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Στο Κυκλαδικό Ηµερολόγιο του 1928 αναφέρεται ότι η βιοµηχανία της Σύρου 

διαιρούταν σε πολλές µεγάλες κατηγορίες: Στη βιοµηχανία κλωστικής και 

υφαντουργικής, τη βιοµηχανία βυρσοδεψίας, τη βιοµηχανία καλτσοπλεκτικής, τη 

βιοµηχανία σµυρίδας και την αλευροβιοµηχανία.  Αναλυτικότερα,   το 1927 

καταγράφονται στη Σύρο 68 βιοµηχανικά εργοστάσια: 4 εργοστάσια 

κλωστοϋφαντικής, 3 κλωστικής, 4 υφαντουργικής, 2 νηµατοστριπτικής, 4 

τυποβαφικής, 1 σειρητοποιείο, 10 εργοστάσια πλεκτικής, 1 εργοστάσιο παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας, 2 αλευροβιοµηχανίες, 1 εργοστάσιο ζυµαρικών, 1 αµυλωδών 

ουσιών, 1 σχοινοποιίας, 1 πυριτιδοποιείο, 2 σιδηροβιοµηχανίες, 1 κονιοποίησης 

σµυρίδας, 2 ναυπηγεία, 11 βυρσοδεψεία, 1 υαλουργείο, 2 ποτοποιίες, 1 παραγωγής 

οδοντόπαστας, 2 εργοστάσια παραγωγής χαλβάδων και ταχινιού, 1 λιθογραφείο, 4 

τυπογραφεία, 1 εργοστάσιο κεραµοποιίας, 1 κυτιοποιίας, 1 κατασκευής λαιµοδέτων, 

1 µεταξουργείο, 1 κατασκευής σκαγίων και ένα εφαπλωµατοποιείο.40 Η αύξηση των 

εργοστασίων ίσως, σε ένα βαθµό, να οφείλεται και στο δασµολόγιο του 1926 που 

προέβλεπε υψηλότερους δασµούς από το παλαιότερο (του 1917) και που θεσπίστηκε 

όχι τόσο για ταµιευτικούς λόγους, αλλά για την προστασία των εγχώριων προϊόντων 

από των ανταγωνισµό των ξένων41. Από την άλλη η Ερµούπολη φαίνεται να αποτελεί 

µια εξαίρεση σε ένα γενικό κανόνα: Τη στιγµή που η Ελλάδα του 1928 ήταν 

περισσότερο γεωργική από την Ελλάδα του 190742, το 1928 η Ερµούπολη διαθέτει τη 

µεγαλύτερη συγκέντρωση εργοστασίων από κάθε άλλη στιγµή στην ιστορία της. 

Το 1933, λίγο µετά την οικονοµική κρίση,   ο Κ. Γερασιµίδης αναφερόµενος 

στη βιοµηχανία της Ερµούπολης καταγράφει τα παρακάτω  34 εργοστάσια: 5 

κλωστήρια, 9 υφαντήρια, 1 νηµατοστριπτήριο, 1 σειρητοποιείο, 1 τυποβαφείο, µια 

αλευροβιοµηχανία, 2 µηχανουργεία43, 9 βυρσοδεψεία, 1 εργοστάσιο λαιµοδέτων, 1 

εργοστάσιο ζυµαρικών, 1 ηλεκτρικό σταθµό, 1 παγοποιείο, 1 εργοστάσιο σκαγιών και 

1 εργοστάσιο κατασκευής υποδηµάτων.44Παρατηρούµε λοιπόν µια σηµαντική µείωση 

των εργοστασίων σε σχέση µε το 1927 που εγγίζει το 50 %.45 Μια µείωση που 

                                                 
40 Πέτρος Μ. Στεφάνου, Κυκλαδικόν Ηµερολόγιον  1928, έτος 2ο , Ερµούπολη 1927, σ. 46-48 και 170. 
41 Ξενοφ.  Ε. Ζολώτας, ό.π., σ. 135. 
42 Χρήστος Χατζηιωσήφ, ό.π., σ. 69. 
43 Πρόκειται για το Νεώριο και Μηχανουργεία Σύρου Α.Ε. και το µηχανουργείο των αδελφών 
Μπαρµπέτα. 
44 Κ. Γερασιµίδης (επιµέλεια: Ε Μονογυιός), Το πανόραµα της Σύρου, Σύρος 1933, σ. 69-71. 
45 Σύγκρινε µε στοιχεία Πέτρου Μ. Στεφάνου, ό.π., σ. 170 κ.ε.   
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ερµηνεύεται και κάτω από το πρίσµα της διεθνούς οικονοµικής κρίσης του 192946 

που ανάγκασε  την κυβέρνηση της εποχής να κηρύξει πτώχευση στα 193247. 

Στο τέλος του µεσοπολέµου τα εργοστάσια άρχισαν να κλείνουν το ένα µετά 

το άλλο και σταµάτησε κάθε ναυτιλιακή δραστηριότητα. Σε φάκελο του ∆ηµοτικού 

Αρχείου Ερµούπολης το 1939-1940, που αφορά τον τρόπο πληρωµής των φόρων επί 

των εξαγοµένων προϊόντων των βιοµηχανιών ανά µήνα, καταγράφονται άλλοτε 14 

και άλλοτε 20 εργοστάσια, στη  πλειονότητα τους βαµβακοβιοµηχανίες. Αν 

συγκρίνουµε τους αριθµούς των εργοστασίων (14 ή 20) την περίοδο 1939-1940 µε 

τον αριθµό των εργοστασίων που υπήρχαν το 1933, µετά την διεθνή οικονοµική 

κρίση (34 τον αριθµό) διαπιστώνουµε µια δραµατική µείωση του αριθµού των 

βιοµηχανιών48. Κατά τη διάρκεια της κατοχής πολλές βιοµηχανικές µονάδες 

ανέστειλαν τη λειτουργία τους ή επιτάχθηκαν. «Η Ερµούπολη βγήκε βαθιά 

τραυµατισµένη από τον πόλεµο49. Την περίοδο 1951-1971 τα περισσότερα 

εργοστάσια έκλεισαν οριστικά και η πόλη έχασε το 20% του πληθυσµού της, που 

πήρε το δρόµο της µετανάστευσης, φτάνοντας το 1971 στο χαµηλότερο ιστορικά όριο 

(13.500 κατοίκους)»50. Χαρακτηριστικό της όλης κατάστασης είναι το δηµοσίευµα 

της εφηµερίδας «η Αυγή» του 1955: «Η Σύρος νέκρωσε, οι βιοµηχανίαι κλείνουν, το 

λιµάνι, χωρίς κίνησιν, οι έµποροι και οι βιοτέχναι ασφυκτιούν, οι άνεργοι 

πληθύνονται, οι αγρότες φυτοζωούν…».51

Πολλοί υπήρξαν οι λόγοι της παρακµής της βιοµηχανίας στην  Ερµούπολη. Οι 

κυριότερες αιτίες θα πρέπει να αναζητηθούν στην έλλειψη εκσυγχρονισµού του 

µηχανολογικού εξοπλισµού και των εγκαταστάσεων, την ανεπάρκεια οργανώσεως 

της εργασίας και εξορθολογισµού της παραγωγής, στην έλλειψη 

προσαρµοστικότητας στον αυξανόµενο ανταγωνισµό, στην απουσία κρατικής 

                                                 
46 Για την κρίση του 1929 βλ. και Μιχάλη Ψαλιδόπουλο, Η κρίση του 1929 και οι Έλληνες 
Οικονοµολόγοι, συµβολή στην ιστορία της οικονοµικής σκέψης στην Ελλάδα του Μεσοπολέµου, 
Αθήνα (Ίδρυµα Έρευνας και Παιδείας της Εµπορικής Τραπέζης της Ελλάδος) 1989. 
47 Νίκος Γ. Σβορώνος, Επισκόπηση της Νεοελληνικής Ιστορίας, Αθήνα (Θεµέλιο) 1994, σ. 130. 
48 ΓΑΚ – ∆ηµοτικό Αρχείο Ερµούπολης,Γ2/3, υποφάκελος «βιοµηχανία – εταιρείες περί του τρόπου 
πληρωµής των φόρων επί των εξαγοµένων προϊόντων βιοµηχανίας κ.λπ. (1939-1940)». 
49 Βλ. σχετικά και Χρήστο Λούκο, «Θάνατοι από πείνα στη Σύρο, 1941-1944. Μύθοι και 
πραγµατικότητες», ∆ελτίο του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισµού, τ. Α΄: Μνήµη 
Ελευθερίου Πρεβελάκη,  Αθήνα 1998, σ. 191-202. Για τα δηµογραφικά της Κατοχής βλ. και την 
πρόταση του κ. Χρήστου Λούκου, «Τα δηµογραφικά της Κατοχής: µερικές προτάσεις για τη 
συστηµατική αξιοποίηση τους»,  Αρχειοτάξιο, περιοδική έκδοση των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής 
Ιστορίας,  3 (Μάιος 2001), σ. 90-93. 
50 Χριστίνα Αγριαντώνη – Αγγελική Φενερλή, ό.π., σ. 22-23. 
51 Βλ. σχετικά εφηµερίδα Αυγή, Αθήνα 30 Ιουνίου 1955. Επίσης βλ. και εφηµερίδα Θάρρος, 
Ερµούπολη, 18 Μαρτίου 1951, αρ. 144 και 9 Ιουνίου 1952, αρ. 177. 
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µέριµνας και την µεταφορά πολλών βιοµηχανιών στην ευρύτερη περιοχή της 

Αθήνας52.  

Ως τα τέλη του 20ου αιώνα είχαν κλείσει και οι τελευταίες 

κλωστοϋφαντουργίες. Η ίδρυση βιοµηχανικού Μουσείου53 το 2000 στην Ερµούπολη 

ήρθε να διασώσει τη βιοµηχανική κληρονοµιά της πόλης και να την αναδείξει ως 

αδιάψευστο µαρτυρά µιας πάλαι ποτέ ισχυρής οικονοµικής δύναµης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
52Βλ. και  Γ.Α.Κ. – Αρχεία Νοµού Κυκλάδων, Αρχείο βιοµηχανίας Μπαρµπέτα, φάκελος 1814, 
υποφάκ. 8. Πρόκειται για µελέτη που εκπονήθηκε στα 1969 (;), προκειµένου να εξεταστεί η 
δυνατότητα και η σκοπιµότητα επέκτασης της βιοµηχανίας υφασµάτων «Υφαντήριον Σύρου 
Ευάγγελος Μπαρµπέτας Α.Ε» µε δύο στόχους: α) Την κατεύθυνση ιδρύσεως µονάδας παραγωγής 
έτοιµων ενδυµάτων και β) την κατεύθυνση παραγωγής νήµατος, µε σκοπό τη µείωση του κόστους 
παραγωγής, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και τη δυνατότητα πραγµατοποιήσεως εξαγωγών. 
Στη µελέτη αναφέρονται, ανάµεσα στα άλλα, οι λόγοι που εκτιµάται ότι οδήγησαν στην παρακµή της 
βιοµηχανίας της Ερµούπολης. 
53 Κέντρο Τεχνικού Πολιτισµού, Βιοµηχανικό Μουσείο Ερµούπολης (ενηµερωτικό φυλλάδιο). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

 

 

Η Βαµβακουργία – Κλωστοϋφαντουργία στην Ερµούπολη και γενικότερα 

στην Ελλάδα 

 

Προτού αναφερθούµε στα βαµβακουργικά εργοστάσια που εξετάζουµε, 

θεωρώ απαραίτητη την αναφορά στην κλωστοϋφαντουργία της Ερµούπολης και της 

Ελλάδας γενικότερα, καθώς θα µας επιτρέψει να εξετάσουµε και να ερµηνεύσουµε 

καλύτερα την ίδρυση και την εξέλιξη των συγκεκριµένων εταιρειών στο πλαίσιο της 

τοπικής οικονοµίας,  της εθνικής βιοµηχανικής πολιτικής και της νοµοθεσίας που 

απορρέει από την τελευταία. 

«Η κλωστοϋφαντουργία από πολλών ετών παρουσίαζεν σηµαντικήν 

ανάπτυξιν εν Σύρω και υπήρξεν βασική βιοµηχανία κατά την περίοδο της ακµής της 

Ερµουπόλεως αποτελούσα σηµαντικήν πηγήν εισοδήµατος των κατοίκων της πόλεως. 

Εκάλυπτεν όλους τους τοµείς της βιοµηχανοποιήσεως του βάµβακος, νήµατα, 

υφάσµατα, προσόψια, κάλτσες, µαντήλες – κελιµικέρια, τσεµπέρια. Με εργοστάσια  

απασχολούντα 4-5.000 εργάτας ετροφοδότει σηµαντικόν ποσοστόν των αναγκών της 

χώρας»54. 

Τα παραπάνω αναφέρονται σε µία µελέτη της δεκαετίας  του 1960 για  την 

επέκταση της εταιρείας «Μπαρµπέτα» . Ίσως οι αναφορές αυτές να µην απέχουν 

πολύ από την πραγµατικότητα. Ο Χρήστος Χατζηιωσήφ αναφέρεται στην 

κλωστοϋφαντουργία και τη θεωρεί ως έναν από τους σηµαντικότερους κλάδους της 

ελληνικής βιοµηχανίας55. Λίγες δεκαετίες νωρίτερα στα 1915, η εφηµερίδα 

Ερµουπολίτης αναφέρει: 

«Ως γνωστόν τα εν Σύρω υφαντουργικά εργοστάσια κατασκεύαζον τα 

ωραιότερα και στερεώτερα υφάσµατα τόσον υπό έποψιν ποιότητος όσο και 

χρωµατισµών. ∆ρίλλια, αλατζάδες, πετσετόπανα,  εσωφόρια, προσόψια, 

στρωµατόπανα, τραπεζοµάνδυλα… εξάγονται σε πολλά µέρη της Παλαιάς και Νέας 

                                                 
54 Γ.Α.Κ. – Αρχεία Νοµού Κυκλάδων, Αρχείο Βιοµηχανίας Μπαρµπέτα, φάκελος 1814, υποφάκ. 8. 
Πρόκειται για µελέτη που έγινε, προκειµένου να εξεταστεί η δυνατότητα και η σκοπιµότητα επέκτασης 
της βιοµηχανίας υφασµάτων «Υφαντήριον Σύρου Ευάγγελος Μπαρµπέτας Α.Ε», ό.π., σηµ.. 51. 
55 Χρήστος  Χατζηιωσήφ, «Απόψεις γύρω από το ρόλο της βιοµηχανίας και τη βιωσιµότητα της 
Ελλάδας», Αφιέρωµα στο Νίκο Σβορώνο, τ. 2,   Ρέθυµνο 1986, σ. 365. 
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Ελλάδας». Οι δηλώσεις αυτές είναι ενδεικτικές του µεγέθους και της ποιότητας της 

υφαντουργικής παραγωγής στη Σύρο56. 

Όπως προαναφέραµε η εντυπωσιακή ανάπτυξη της βαµβακουργίας τον 19ο 

αιώνα είχε πίσω της την παράδοση της τυποβαφικής57. Η τελευταία µάλιστα είχε 

τιµηθεί µε αρκετά βραβεία. Συγκεκριµένα, η κατασκευή κεφαλοδεµάτων 

(καλεµκερίων)58 είχε αναπτυχθεί στην Ερµούπολη εκείνη την περίοδο59. Ήδη 15 

χρόνια πριν από την έκθεση των Ολυµπίων του 1859 είχε εκφραστεί αίτηµα προς την 

κυβέρνηση για τη λήψη προστατευτικών µέτρων της βιοµηχανίας τσεµπεριών και 

καλεµκερίων. Στην παραπάνω έκθεση βραβεύτηκαν µε χάλκινο µετάλλειο η 

Ρουµπίνα Μπολονάκη για τα κεφαλοδέµατα της, η Εύη Μαγκάκη για εκτεθέν 

κεντητό γυναικείο µαντήλι και η Αγγελική Σαµαρτζίδου για κεντητά ενδύµατα 

βρεφών. Επίσης δόθηκε τιµητικός έπαινος  στους ∆. Πρέντα και Ι. Τράπεζη για τα 

βαµµένα νήµατα τους. Με χάλκινο βραβείο τιµήθηκε και ο Γ. Πολυχρονιάδης  «για 

τα καλά κλωστικά έργα του» και ο Ευστάθιος Μελέκος για το «αξιόλογο» εφάπλωµα 

µε το οποίο συµµετείχε στην έκθεση60. 

Αλλά και τα προϊόντα της νηµατουργίας και της υφαντικής, όπως νήµατα, 

δρίλλια, φανέλες, περικνηµίδες και µεταξωτά έτυχαν παγκοσµίου βραβεύσεως. 

Επίσης έλαβαν αργυρό µετάλλειο οι υιοί Λαδόπουλου, χάλκινο µετάλλειο ο Φ. 

Οικονοµόπουλος, χρυσό µετάλλειο οι Ζωγραφάκης και Κόης για τα µεταξωτά τους 

υφάσµατα και χάλκινο ο Π. Μίχας61. 

∆εν θα µπορούσαµε, βέβαια, να µην συσχετίσουµε  την ανάπτυξη της 

βαµβακουργίας µε την παράδοση της εµπορίας υφασµάτων στη Σύρο. Οι Συριανοί 

ήταν γνώστες των υφασµάτων, ιδίως των Ευρωπαϊκών. Εκτός από την Πάτρα, τον 

Πειραιά και µέρος της Επτανήσου, όλη η υπόλοιπη Ελλάδα  προµηθευόταν (µέχρι 

τουλάχιστον το 1902) από την Ερµούπολη τα ευρωπαϊκά είδη του εµπορίου και ιδίως 

τα υφάσµατα. Ο κλάδος των υφασµάτων υπήρξε ο κυριότερος εµπορικός κλάδος στη 
                                                 
56 Εφηµ. Ερµουπολίτης, Σύρος 24 Ιουλίου 1915, αρ. 1104-504. 
57 Χριστίνα Αγριαντώνη – Αγγελική Φενερλή, ό.π., σ. 119. 
58 Η ονοµασία «καλεµκεριά» ίσως έχει σχέση µε την τουρκική λέξη Kalem (=µολύβι) και kalemkar 
(λιθογράφος, σκαλιστής, σχεδιαστής). Τα µαντήλια αυτά είχαν ζωγραφισµένα σχέδια επάνω τους και 
από εκεί ίσως πήραν την ονοµασία «καλεµκεριά». Bλ. σχετικά Faruk Tuncay – Λεωνίδας Καρατζάς, 
Türkce  Yunanca Sözlúk – Τουρκοελληνικό Λεξικό, Αθήνα (έκδοση  Κέντρου Ανατολικών Γλωσσών 
και Πολιτισµού) 2000, λήµµα «Kalem» & «Kalemkar».  
59 Α. Μανσόλας, Πολιτειογραφικαί Πληροφορίαι, ό.π., σ. 119. 
60 Ευάγγελος Ν. Ρούσσος, Από την οικονοµική δραστηριότητα της Ερµουπόλεως στα 1859, µια εικόνα 
της δυνάµεως  της στην έκθεση των  Α΄ Ολυµπίων, Σύρα 1960, σ. 10-11. Μολονότι ο Ευάγγελος 
Ρούσσος µας δίνει πληροφορίες για την έκθεση του 1959, υπάρχουν αναφορές και για τους υιούς 
Λαδόπουλου που χρονικά τουλάχιστον εντάσσονται στα τέλη του 19ου – αρχές του 20ου αιώνα.  
61 Ανδρέας Κ. Φραγκίδης, ό.π., σ. 518-519. 
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Σύρο µε κυρίαρχο εµπορικό οίκο εκείνο των αδελφών Μπενά.62 Επίσης σηµαντικός 

εµπορικός οίκος ήταν του Ισίδωρου Ανδρουλή. Ο τελευταίος διέθετε εµπορικό 

κατάστηµα και στο Μάντσεστερ63.  

Το πρώτο εργοστάσιο βαµβακουργικής στη Σύρο ήταν ατµοµηχανικό µε την 

επωνυµία «Ελληνική Βαµβακουργική Εταιρεία Οµόνοια» και διευθυνόταν από τον Γ. 

Καλαποδόπουλο. Το Μάη του 1870 θεµελιώθηκε το εργοστάσιο µε επισηµότητα και 

το κτίριο περιελάµβανε εκκοκκιστήριο, κλωστήριο, υφαντήριο και πλεκτήριο64. Είχε 

2616 ατράκτους65 µε εκκοκκιστικές µηχανές, ενώ αρχικά απασχολούσε 90 άτοµα, 

γυναίκες και άνδρες. Η παραγωγή νήµατος έφτανε τα 30.000 δέµατα (πάκα), αξίας 

300.000 δρχ.66  ∆υστυχώς το εργοστάσιο αυτό δεν µπόρεσε να ευδοκιµήσει. Μετά 

από αλλεπάλληλες πτωχεύσεις αγοράστηκε από τους Νοστράκη, ∆αρόπουλο και 

Πιεράκο67. Το 1895 το κλωστήριο διέθετε 2514 ατράκτους, απασχολούσε 100 άτοµα  

και παρήγαγε νήµατα αξίας 600.000 δρχ. που διοχετεύονταν στο εσωτερικό, αλλά και 

την Τουρκία και τη Βουλγαρία, όπου προτιµούνταν σε σχέση µε τα αγγλικά νήµατα.68

Στις ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη της βαµβακουργίας συγκαταλέγεται  

η άνοδος της τιµής του συναλλάγµατος τη δεκαετία του 1890 που ενίσχυσε τις 

συνέπειες της προστασίας. Παράλληλα η καθήλωση την ίδια περίοδο στις εισαγωγές 

βαµβακερών υφασµάτων, κυρίως αγγλικών, επέτρεψε στην εγχώρια 

κλωστοϋφαντουργία να κερδίσει µέρος της  εσωτερικής αγοράς69. «Η πρώτη 

ανάπτυξη της νηµατουργίας έγινε υπό καθεστώς ελευθερίας του εµπορίου. Μόνο 

µετά το δασµολόγιο του 1884, η βαµβακουργία άρχισε να απολαµβάνει µια αισθητή 

προστασία που επιτάθηκε µε την αναθεώρηση του δασµολογίου70 του 1887 και την 

υποτίµηση της δραχµής την επόµενη δεκαετία». Ο προστατευτικός στόχος του 

δασµολογίου είναι ιδιαίτερα εµφανής για τα «εξής βαµβακερά κεχρωµατισµένα 

                                                 
62 Αντώνιος Π. Φουστάνος, Ηµερολόγιον της Σύρου, εικονογραφηµένον, φιλολογικόν, εµπορικόν και 
χρονογραφικόν, έτος πρώτον 1902, Σύρος 1902, σ. 42. 
63 Εφηµερίδα Ήλιος, Ερµούπολη, 12 Φεβρουαρίου 1897, αρ. 597. 
64 Η βιοµηχανοποίηση του βάµβακος περιλαµβάνει τα ακόλουθα στάδια: Την εκκόκκιση, τη 
νηµατοποίηση και  την ύφανση. Αναλυτικά βλ. στο Αλέξανδρος Θ. Σταυρόπουλος, Βιοµηχανικοί 
Κλάδοι, Πειραιάς (Στ. Καραµπερόπουλος) 1975, σ. 662-698. 
65 Μηχανές νηµατοποιήσεως. 
66 Τιµολέων  ∆. Αµπελάς, ό.π., σ. 712 – Ιωάννης Τραυλός – Αγγελική Κόκκού, ό.π., σ. 342 και  
εφηµ. Ερµούπολις,  Ερµούπολη 25 Μαΐου 1870, αρ. 292. 
67 Εφηµ. Ήλιος , Ερµούπολη 28 Ιανουαρίου 1887, αρ. 26. 
68 Εφηµ. Ήλιος, Ερµούπολη 19 Νοεµβρίου 1895, αρ. 544. 
69 Χριστίνα Αγριαντώνη, Οι απαρχές της εκβιοµηχάνισης στην Ελλάδα…, ό.π., σ. 334. 
70 Σχετικά µε τα δασµολόγια βλ. το άρθρο Αθανάσιος Τυπάλδος– Μπάσιας, «περί τελωνειακού 
δασµολογίου και προστασίας της βιοτεχνίας εν Ελλάδι», Παρνασσός, 17 (1894). 
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υφάσµατα, δρίλλια, διπλάρια, αλατζάδες και για την εργατική τάξη και υπηρετική 

χρήση νταµωτά». Χάρη στους δασµούς αυτούς τα υφαντουργεία αυξάνονται71. 

Η επανένταξη της Ελλάδας στο διεθνές χρηµατοπιστωτικό σύστηµα µε τα δύο 

εξωτερικά δάνεια του Χαριλάου Τρικούπη το 1879 και το 1881, αναζωογόνησε την 

οικονοµική δραστηριότητα και διαµόρφωσε ευνοϊκό κλίµα για την επανάκαµψη 

ελληνικών κεφαλαίων στη χώρα. Το 1884 σηµατοδοτεί µια σηµαντική αλλαγή στην 

εξωτερική οικονοµική πολιτική της χώρας, καθώς µε τον νόµο 1190/ 19.4.1884 

εισάγεται νέο δασµολόγιο από τον Χαρίλαο Τρικούπη. Ο τελευταίος µάλιστα 

προεδρεύει στις 40 συνεδριάσεις της προπαρασκευαστικής επιτροπής. Το δασµολόγιο 

αυτό επηρεασµένο από το αντίστοιχο γαλλικό (1875) και γερµανικό (1879), 

διακηρύσσει κατ’ αρχήν τη σηµασία της ελευθερίας του εµπορίου.  Οι πρώτες ύλες 

της βιοµηχανίας υπόκεινται σε ατέλεια ή φορολογούνται ελαφρά. Είδη καταναλωτικά 

φορολογούνται λίγο παραπάνω, ενώ περισσότερο τα είδη πολυτελείας72. Ο ίδιος ο 

Τρικούπης, ενώ στα 1884 εµφανίζεται θετικός στη ενδυνάµωση της νηπιακής 

βιοµηχανίας, το 1887 κάνει λόγο για ανυπαρξία της βιοµηχανίας που αξίζει να 

προστατευτεί. Γεγονός πάντως είναι ότι το δασµολόγιο αυτό σε συνδυασµό µε 

µερικούς συγκυριακούς οικονοµικούς παράγοντες οδηγεί την βιοµηχανία σε ανοδική 

πορεία73. 

Τα προστατευτικά µέτρα φαίνεται να λήφθηκαν σ’ ένα απογοητευτικό κλίµα 

που είχε  δηµιουργήσει η κρίση στην ελληνική βαµβακοβιοµηχανία, στα µέσα  της 

δεκαετίας του 1880, όταν πολλές επιχειρήσεις κήρυξαν πτώχευση. Από τα 20 

εργοστάσια που δηµιουργήθηκαν στον Πειραιά την περίοδο µεταξύ 1865 και 1875  

λειτουργούσαν το 1888 τα µισά74.  Χάρη στην παραπάνω προστατευτική πολιτική 

έχουµε αύξηση του αριθµού των υφαντουργείων που παρατηρείται περισσότερο στην 

Ερµούπολη και λιγότερο στον Πειραιά, όπου κυριαρχεί η αυτοκρατορία Ρετσίνα µε 

καθετοποιηµένη παραγωγή που εξασφάλιζε το 70% της παραγωγής υφασµάτων75. 

                                                 
71 Χρήστος Χατζηιωσήφ, Η γηραιά σελήνη…ό.π., σ. 80. 
72 Με το δασµολόγιο του 1884 αυξήθηκαν σηµαντικά οι δασµοί των εισαγόµενων ειδών πολυτελείας, 
ανάµεσα στα οποία τα έτοιµα ενδύµατα και τα υφάσµατα πολυτελείας. Ο σκοπός του δασµολογίου 
ήταν ταµιευτικός, αλλά, λόγω των  µεγάλων δασµών, επενέργησε προστατευτικά επί της εγχωρίου 
βιοµηχανίας. Βλ.  Γ. Χαριτάκης, Η Ελληνική Βιοµηχανία (βιοµηχανία – µεταλλεία – εργασία), Αθήνα 
(Εστία) 1927, σ. 35. 
73 Μιχάλης Ψαλιδόπουλος, (επιµέλεια-εισαγωγή), Κείµενα για την Ελληνική Βιοµηχανία τον 19ο αιώνα. 
Φυσική εξέλιξη ή προστασία;, Αθήνα (Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυµα ΕΤΒΑ) 1994, σ. 16 – Επίσης 
βλ. και Γ. Κοφινάς, Ερµηνεία Τελωνειακής νοµοθεσίας, Αθήνα 1900, σ. 154 – Γ. Ανδρέου,  Η 
εξωτερική εµπορική πολιτική της Ελλάδος, 1830-1933, Αθήνα (Ρόδης) 1933, σ. 91. 
74 Χριστίνα Αγριαντώνη, Οι απαρχές της εκβιοµηχάνισης…, ό.π., σ. 334. 
75 Βασιλική Θεοδώρου – Χρήστος Λούκος, «Το αρχείο της βιοµηχανίας…», ό.π., σ.  22 
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Παράλληλα,  ο Θεόδωρος ∆ηλιγιάννης  πήρε σηµαντικά µέτρα για τη βιοµηχανία:  

Προχώρησε σε µία επιλεκτική µεταρρύθµιση του δασµολογίου του 1885 µε ενίσχυση 

της προστασίας για το κύριο προϊόν της υφαντουργίας, τα δρίλλια, τα ρηγάδια και τα 

νταµωτά υφάσµατα που προορίζονταν για εργάτες και υπηρέτριες. Πρώτος ο 

∆ηλιγιάννης σε συνεδρίαση της βουλής «επεσήµανε ότι δεν αρκούσαν τα δάνεια και 

οι τραπεζικοί συνδυασµοί για την επίλυση οικονοµικών προβληµάτων· χρειαζόταν 

τόνωση της εθνικής παραγωγής και ειδικά της βιοµηχανίας»76. 

«Η µείωση των ατράκτων στις επιχειρήσεις του Πειραιά δεν αντισταθµίζεται 

από την αύξηση του δυναµικού της Ερµούπολης και της Πάτρας. Η πτώση αυτή 

εµφανίζεται παράδοξη, καθώς συµπίπτει  µε µία γενική βελτίωση της οικονοµικής 

κατάστασης στην Ελλάδα  που χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη της ατµήρους 

εµπορικής ναυτιλίας και την εισροή µεταναστευτικών εµβασµάτων από τις Η.Π.Α. Η 

εισροή των κεφαλαίων οδηγεί στην ανατίµηση της δραχµής από το 1905 και στην 

τελική εξίσωση της τιµής της µε την τιµή του χρυσού φράγκου. Παράλληλα έχουµε 

πτώση των επιτοκίων και οι τράπεζες φαίνονται διατεθειµένες να χρηµατοδοτήσουν 

τις ανάγκες της βιοµηχανίας, περισσότερο τις νέες χηµικές βιοµηχανίες και τα 

τσιµέντα και λιγότερο την κλωστοϋφαντουργία, λόγω της ανατίµησης της δραχµής». 

Στις επιπτώσεις της ανατίµησης προσθέτουµε τον αποκλεισµό των ελληνικών 

νηµάτων από βαλκανικά κράτη, εξαιτίας µεταρρυθµίσεων στο δασµολόγιο και 

διακρίσεων σε βάρος των ελληνικών προϊόντων, όπως το µποϋκοτάζ που υφίστανται 

στην Τουρκία το 191077. 

Στο πέρασµα από το 19ο στον 20ο αιώνα, η Ελλάδα βρισκόταν στο «δεύτερο 

κύµα της εκβιοµηχάνισης», αν ως πρώτο θεωρηθούν οι βάσεις που τέθηκαν την 

περίοδο 1865-187578. Τα εργοστάσια που ιδρύονται στην Ερµούπολη απ’ τα τέλη της 

δεκαετίας του 1880 και στα αµέσως επόµενα 20 χρόνια, ανακόπτουν τη φυγή των 

κατοίκων της και γενικότερα την παρακµή της. Φαίνεται πως η κάµψη του συριανού 

εµπορίου, οι αλλαγές στις θαλάσσιες συγκοινωνίες στο χώρο της Μεσογείου που 

επέφεραν κρίση στο χώρο της ναυτιλίας, καθώς και η πτώση των χρεογράφων και το 

διαθέσιµο  φτηνό εργατικό δυναµικό, οδήγησαν ορισµένους µεγαλέµπορους και 

τραπεζίτες να στρέψουν τα κεφάλαια τους προς τη βιοµηχανία. Η  σχέση ορισµένων 

τραπεζιτών προς τη βιοµηχανία είχε προετοιµαστεί µε την αγορά πτωχευµένων 

                                                 
76 Χρήστος Χατζηιωσήφ, ό.π., σ. 276. 
77 Ό.π., σ. 86 
78 Χριστίνα Αγριαντώνη, «βιοµηχανία», ό.π., σ. 173. 
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βιοµηχανιών είτε µε την χρηµατοδότηση των βιοµηχάνων. Το βήµα εποµένως δεν 

ήταν τόσο παρακινδυνευµένο, αν µάλιστα λάβουµε υπόψη την πρακτική που 

ακολουθούν οι µεγάλοι κεφαλαιούχοι να κατανέµουν τα κεφάλαια τους σε διάφορους 

τοµείς, προκειµένου να µειώσουν τον κίνδυνο από την οικονοµική κατάρρευση 

κάποιου τοµέα, στην περίπτωση που επένδυαν µόνο σ’ αυτόν τα  κεφάλαια τους79. 

Κατά τους Βαλκανικούς πολέµους οι προµήθειες του στρατού αποτελούσαν 

για τη βιοµηχανία, ιδιαίτερα για την κλωστοϋφαντουργία µία κερδοφόρα διέξοδο. Ο 

Α΄ Παγκόσµιος Πόλεµος µε τον εµπορικό αποκλεισµό και την συγκέντρωση στη 

βόρεια Ελλάδα των δυνάµεων της Αντάντ, µε τις τεράστιες ανάγκες ανεφοδιασµού, 

συνέχισε να  διευρύνει τις ευκαιρίες των εµπόρων και των βιοµηχανιών για εύκολο 

κέρδος80. Η βιοµηχανία, στα 1917, αξιοποίησε σταδιακά την παρουσία των 

συµµαχικών στρατευµάτων, την υποχρεωτική στροφή της κατανάλωσης στα εγχώρια 

προϊόντα και τη νέα επιστράτευση81. 

Η κλωστοϋφαντουργία επωφελήθηκε στη διάρκεια του µεσοπολέµου από ένα 

θεσµικό πλαίσιο που είχε συλληφθεί για µία πραγµατικότητα διαφορετική από αυτή 

που τελικά διαµορφώθηκε στην Ελλάδα, µετά την Μικρασιατική Καταστροφή. «Το 

δασµολόγιο που τέθηκε σε εφαρµογή το 1926, ο νόµος 2190/ 1920 «Περί ανωνύµων 

εταιρειών» και σε µικρότερο βαθµός ο νόµος 2942 /1922 «περί προαγωγής της 

Εθνικής Βιοµηχανίας», είχαν στόχο τη δηµιουργία µεγάλων επιχειρήσεων, ικανών να 

εκµεταλλευτούν ως εταίροι του ξένου κεφαλαίου, τις πλουτοπαραγωγικές 

δυνατότητες της Ελλάδας που σχηµατίστηκε µε τη συνθήκη των Σεβρών. Η 

Μικρασιατική Καταστροφή και ο εδαφικός περιορισµός της ελληνικής επικράτειας, ο 

κλονισµός των δηµόσιων οικονοµικών, τα οικονοµικά και κοινωνικά προβλήµατα της 

αποκατάστασης των προσφύγων, η ραγδαία υποτίµηση της δραχµής και ο 

πληθωρισµός διέψευσαν τις ελπίδες όσων πίστευαν σε ένα οικονοµικό 

µεγαλοϊδεατισµό».82

Με την οικονοµική κρίση του 1929 θεσπίζονται για όλους τους κλάδους της 

βιοµηχανίας µέτρα που περιορίζουν τις επεκτάσεις των εργοστασίων και 

                                                 
79 Βασιλική Θεοδώρου – Χρήστος Λούκος, «Το αρχείο της βιοµηχανίας…», ό.π., σ.  23. 
80 Χρήστος Χατζηιωσήφ, «Ελλάδα: Εκβιοµηχάνιση, χωρίς επανάσταση», Αρχαιολογία, τ.χ. 18 (1986), 
σ. 57. – Μαρία Νεγρεπόντη - ∆ελιβάνη, «βιοµηχανία-βιοτεχνία»,  Ελλάδα, Ιστορία και Πολιτισµός, 
 τ. 8ος, το νέο ελληνικό κράτος – Η οικονοµία, Αθήνα χ.χ.,  σ.133. 
81 Χριστίνα Αγριαντώνη, «βιοµηχανία», ό.π., σ. 218. 
82 Χρήστος Χατζηιωσήφ, η γηραιά σελήνη…ό.π., σ. 96. – Για τη συµβολή των προσφύγων στη 
βιοµηχανία βλ. και Μαργαρίτα ∆ρίτσα, «Πρόσφυγες και εκβιοµηχάνιση» στο  Θ. Βερέµης – Γ. 
Γουλιµής (επιµέλεια),  Ελευθέριος Βενιζέλος: Κοινωνία- Οικονοµία- Πολιτική  στην εποχή του, Αθήνα 
1989, σ. 29-70. 
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απαγορεύουν την ίδρυση νέων, χωρίς άδεια σκοπιµότητας. «Στη βαµβακουργία 

διαµορφώθηκε ένα νέο θεσµικό καθεστώς, περισσότερο ίσως από οποιοδήποτε κλάδο 

της ελληνικής βιοµηχανίας. Ο νόµος 4151/1929 επεφύλασσε τις δασµολογικές 

ατέλειες του νόµου 2948/1922, µόνο για επενδύσεις που επρόκειτο να αυξήσουν 

σηµαντικά την παραγωγή.83 Με το νόµο 5211 του 1931 ιδρύθηκε το Ινστιτούτο 

Βάµβακος, µε κύρια αποστολή τη βελτίωση της ποιότητας του βαµβακιού. Το 

Ινστιτούτο συνέβαλε αποφασιστικά στην επέκταση της βαµβακοκαλλιέργειας στην 

Ελλάδα.84 Στον ίδιο νόµο απαγορεύτηκε η εισαγωγή µεταχειρισµένων µηχανηµάτων, 

κάτι που έγινε περισσότερο σαφές µε το νόµο 5426/1932 «περί περιορισµού 

εισαγωγής εµπορευµάτων». Παράλληλα ιδρύθηκε το 1931 υπό την αιγίδα του ΣΕΒΒ 

η «Κοινοπραξία των βιοµηχανικών επιχειρήσεων κλωστοϋφαντουργίας», µε στόχο 

την ευθυγράµµιση των τιµών και των όρων πώλησης των προϊόντων των µελών του, 

καθώς και την προσαρµογή της παραγωγής του κλάδου στο επίπεδο της ζήτησης. 

Αποτέλεσµα αυτών των ενεργειών ήταν η ενθάρρυνση της κάθετης οργάνωσης της 

υφαντουργίας».85 Το 1937 το Ανώτατο Οικονοµικό Συµβούλιο πρότεινε την 

καθετοποίηση όλων των επιχειρήσεων, µε τον εφοδιασµό όλων των µικρών 

υφαντουργείων µε ατράκτους. Στη διάρκεια του 1937 προστέθηκαν 140.000 

άτρακτοι, οι πλειονότητα των οποίων όµως εγκαταστάθηκε σε ήδη λειτουργούντα 

νηµατουργεία.86  

 Σύµφωνα µε τον Χρήστο Χατζηιωσήφ, οι βιοµηχανίες βαµβακουργίας δεν 

µπόρεσαν να µετατρέψουν τις επιτυχίες που σηµειώθηκαν στη διάρκεια της 

παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης, σε βάση για µία µακροπρόθεσµη ανοδική πορεία, 

που θα ξεπερνούσε τα όρια του κλάδου και θα αγκάλιαζε το σύνολο της βιοµηχανίας. 

«Οι λύσεις που υιοθετήθηκαν αποσκοπούσαν στο να αµβλύνουν τις συνέπειες  της 

ανορθολογικής κατανοµής και χρήσης των µέσων παραγωγής και όχι στην εξάλειψη 

της πρώτης αιτίας των προβληµάτων. Η στροφή του 1937 µε την καθετοποίηση των 

µικρών υφαντουργείων αποτελούσε µία σαφή οπισθοδρόµηση».87 Συµπερασµατικά, η 

ανάπτυξη της κλωστοϋφαντουργίας ήταν ταχύτερη ως το 1929 και επιβραδύνθηκε 

από τη χρονιά αυτή ως την είσοδο της Ελλάδας στο Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο88. 

 
                                                 
83 Χρήστος Χατζηιωσήφ, ό.π.,  σ. 104-105. 
84 Ό.π., σ. 108-109. 
85 Ό.π.,  σ. 105-106. 
86 Ό. π., σ. 112. 
87 Ό.π., σ. 115. 
88 Ό.π., σ. 95-96. 
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1. Το εργοστάσιο Καρέλλα 

α.  Η ίδρυση του εργοστασίου  

 

Ο ∆ηµήτριος Καρέλλας χαρακτηρίζεται στο Ηµερολόγιο του Αντωνίου Φουστάνου, 

στα 1902, ως «εξέχουσα εµπορική και βιοµηχανική προσωπικότητα της 

Ερµούπολης». Γεννήθηκε το 1852 στην Τοπορίστη της Γορτυνίας και εγκαταστάθηκε 

στην Ερµούπολη κατά τη διάρκεια της Κρητικής Επανάστασης του 1866. Για λίγο 

χρόνο εργάστηκε ως υπάλληλος σε εµπορικά καταστήµατα. Αργότερα ασχολήθηκε 

ανεξάρτητα µε το εµπόριο. Πριν καλά-καλά συµπληρώσει το 20ο έτος της ηλικίας 

του, επιδόθηκε µε επιτυχία σε µικρές εµπορικές επιχειρήσεις. Στη συνέχεια θέλησε να 

ασχοληθεί µε τη βιοµηχανία. Χωρίς όµως να έχει τα επαρκή κεφάλαια για την ίδρυση 

µεγάλης βιοµηχανίας συνέστησε αρχικά εργοστάσιο καλεµκερίων (=καλυµµάτων της 

κεφαλής των γυναικών) το οποίο ευδοκίµησε µε την εισαγωγή νέων µεθόδων και 

αξιόλογων βελτιώσεων τις οποίες έκανε γνωστές και στους άλλους οµότεχνους. 

Μάλιστα, προσπάθησε να µετατρέψει το εργοστάσιο σε τέλειο ευρωπαϊκό τυπωτήριο 

και λευκαντήριο, βιοµηχανία ανύπαρκτη µέχρι τότε στην Ελλάδα. Για την 

πραγµατοποίηση αυτού του σχεδίου επανειληµµένα µετέβη το 1882 και το 1884 στη 

Βιέννη, στην Ελβετία και στην Αγγλία, αλλά δυστυχώς, λόγω τεχνικών δυσκολιών 

και λόγω της έλλειψης νερού γι’ αυτό το έργο, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει αυτή 

την ιδέα. Εντούτοις, δεν έπαψε να ασχολείται µε την βιοµηχανία: συµµετείχε στο 

πρώτο µικρό εργοστάσιο Υφαντουργίας στη Σύρο (1887) για να αναλάβει, 2 χρόνια 

αργότερα, τη διεύθυνσή του89. 

Το εργοστάσιο Καρέλλα ιδρύθηκε στην Ερµούπολη υπό τη διεύθυνση του 

∆ηµητρίου Καρέλλα  στα 188990 και παρήγαγε χρωµατιστά δρίλλια. Αναφορικά µε 

την χρονολογία ίδρυσης του εργοστασίου η Χριστίνα  Αγριαντώνη θεωρεί ότι το 

υφαντουργείο Καρέλλα πρέπει να λειτούργησε µετά το 1888. Εντούτοις σε κατοπινά 

διαφηµιστικά δηµοσιεύµατα της επιχείρησης «Καρέλλα» αναφέρεται ως χρονολογία 

ίδρυσης του εργοστασίου το 188791. Ωστόσο, καµία άλλη πηγή δεν αναφέρεται στην 

ίδρυση του εργοστασίου Καρέλλα, ενώ το µοναδικό υφαντήριο που αναφέρεται αυτή 

                                                 
89 Αντώνιος Φουστάνος, Ηµερολόγιον της Σύρου, εικονογραφηµένον….ό.π., 1902, Σύρος 1902, σ. 274 - 
275. 
90 Βλ. σχετικά Χριστίνα Αγριαντώνη, Οι απαρχές... ό.π., σ. 233, σηµ. 5 και Χρήστος Χατζηιωσήφ, ό.π., 
σ. 80 - 81. 

91 Σπύρος Κουσουλίνος, Οδηγός Αθηνών, Πειραιώς και των κυριότερων πόλεων της Ελλάδος, 1900, 
Αθήνα 1900, σ. 82, παράρτηµα διαφηµίσεων. 
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την περίοδο είναι εκείνο του Α. Μπαχ. Κατά την προαναφερθείσα συγγραφέα την 

περίοδο 1887/88 ιδρύθηκε το πρώτο υφαντουργείο της Ερµούπολης µε την επωνυµία 

«Α. Μπαχ». Όσο για τον Καρέλλα, που είχε απ’ το 1872 ένα εργοστάσιο 

καλεµκερίων, η είσοδος του στον τοµέα της υφαντουργίας πρέπει να χρονολογηθεί 

στα 1889, ίσως και αργότερα, ενώ για το έτος 1887 µπορούν να δοθούν 2 εξηγήσεις: 

είτε πρόκειται για χρονολογία σύστασης της νέας επιχείρησης Καρέλλα είτε, το 

πιθανότερο, ο Καρέλλας αγόρασε στα 1888/89 το εργοστάσιο του Μπαχ του οποίου 

τα ίχνη χάνονται στη συνέχεια92. 

Κατά τη γνώµη µου, επιβεβαιώνεται η δεύτερη άποψη. Συγκεκριµένα, στο 

«Ηµερολόγιον» του Αντωνίου Φουστάνου του 1902 αναφέρεται ότι το 1887 ιδρύθηκε 

στη Σύρο το πρώτο µικρό εργοστάσιο υφαντουργίας µε ανεπαρκή κεφάλαια και 

κινδύνευε να διακόψει τις εργασίες του. Ο ∆ηµήτριος Καρέλλας ήταν ο µόνος που 

παρείχε στους ιδρυτές του συνδροµή για µια διετία. Εφόσον οι ιδρυτές δε µπόρεσαν 

να διατηρήσουν το υφαντήριο, ο Καρέλλας ανέλαβε αυτοπροσώπως τη διεύθυνση του 

εργοστασίου, προσθέτοντας µάλιστα σ’ αυτό τµήµα κλωστικής και βαφικής93. 

Πιθανότατα το εργοστάσιο αυτό να είναι εκείνο του Μπαχ που ιδρύθηκε στα 1887 

και 2 χρόνια αργότερα (1889) τη διεύθυνσή του αναλαµβάνει ο ∆ηµήτριος Καρέλλας, 

επεκτείνοντας µάλιστα τις λειτουργίες του.  Έτσι εξηγείται και το γεγονός ότι 

χάνονται τα ίχνη του εργοστασίου του «Μπαχ», αφού είναι αυτό που ανέλαβε 

αργότερα ο Καρέλλας και το ότι το εργοστάσιο «Καρέλλα» έχει χρονολογία 

σύστασής του το 1887, αφού είναι συνέχεια του παλαιότερου εργοστασίου το οποίο 

στα 1889 διευθύνει πια ο ∆ηµήτριος Καρέλλας. 

Στη θέση του µεταγενέστερου εργοστασίου υπήρχε ένας ανεµόµυλος «θέση 

Μυλαράκι». Το 1870 ιδρύθηκε εκεί σχοινοποιείο που λειτούργησε µέχρι το 189694. 

Τότε µε βάση το υπ’ αριθ. 3654/1896 πωλητήριο Συµβόλαιο του Συµβολαιογράφου 

Ερµουπόλεως Αντ. Βιδάλη περιήλθε το οίκηµα µε το οικόπεδο στο ∆ηµήτριο 

Καρέλλα, το οποίο και µετέτρεψε σε κλωστοϋφαντουργείο. Το εργοστάσιο βρισκόταν 

σε οικόπεδο έκτασης 6 περίπου στρεµµάτων δυτικά της οδού Ποσειδωνίας95. 

                                                 
92 Χριστίνα Αγριαντώνη, ό.π., σ. 233, σηµ. 5. 
93 Αντώνιος Φουστάνος, Ηµερολόγιον... ό.π., 1902, σ. 274 – 275. 
94 Χριστίνα Αγριαντώνη - Αγγελική Φενερλή, Ερµούπολη - Σύρος... ό.π., σ. 136. 
95 Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ∆ελτίον Ανωνύµων Εταιρειών, αρ. 61 (10 Σεπτεµβρίου 1927), άρθρο 
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Περισσότερα στοιχεία για τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του εργοστασίου µας 

δίνουν οι προξενικές εκθέσεις96.  

Μια πρώτη µνεία του εργοστασίου συναντάµε σε έκθεση του βρετανού προξένου 

στα 1895, όπου αναφέρεται το εργοστάσιο «Καρέλλα» ανάµεσα σ’ αυτά των 

Λαδόπουλων και του Πιερράκου. Μάλιστα το εργοστάσιο του Καρέλλα φαίνεται να 

απασχολεί τη συγκεκριµένη περίοδο, περίπου 120 κορίτσια97. Λίγα χρόνια αργότερα 

στα 1898 αναφέρεται ξανά το εργοστάσιο του Καρέλλα µαζί µ’ αυτό των αδελφών 

Λαδόπουλων. Ο Βρετανός µάλιστα πρόξενος τονίζει τη σπουδαιότητα των 

εργοστασίων98. Η παραγωγή τους συνίστατο σε βαµβακερά και είδη ρουχισµού από 

ανθεκτικό, αλλά κατώτερης ποιότητας, ύφασµα που χρησιµοποιούταν για τις 

εργατικές τάξεις. Αξίζει να σηµειωθεί ότι, κατά την προξενική έκθεση, δε γινόταν 

πωλήσεις προϊόντων στο εξωτερικό. Μάλιστα σε κατάστιχο του 1910 παρατηρούµε 

ότι οι τόποι πελατείας του εργοστασίου είναι περιοχές της Παλαιάς και Νέας 

Ελλάδας, ενώ δεν καταγράφεται κανένας πελάτης από το εξωτερικό99 (βλ. επόµενο 

πίνακα, σ.29). 

Στα 1900 η προξενική έκθεση, αναφερόµενη στο εργοστάσιο Καρέλλα, µας 

πληροφορεί ότι απασχολούσε 20 άνδρες και 170 κορίτσια (επιβεβαιώνεται η 

συντριπτική πλειοψηφία των νεαρών γυναικών που δούλευαν στα 

κλωστοϋφαντουργεία για να κάνουν, ίσως,  την προίκα τους). Επίσης, στην έκθεση 

αναφέρεται ότι το εργοστάσιο λειτουργούσε µε ατµοµηχανή ισχύος 50 ίππων που 

έδινε ενέργεια σε 42 πλεκτικές µηχανές100. Ο Α. Φουστάνος στο Ηµερολόγιο του (του 

1903) θεωρεί ότι το εργοστάσιο του Καρέλλα υπήρξε παράδειγµα για άλλους 

επιχειρηµατίες και βρήκε µιµητές. ∆εν πιστεύει ότι είναι τυχαία η δηµιουργία 

υφαντουργικών εργοστασίων και 3 κλωστικών, λίγα χρόνια µετά την ίδρυση του 

εργοστασίου Καρέλλα παρέχοντας 1000 περίπου θέσεις εργασίες πολύτιµες για την 

                                                 
96 Οι παρακάτω εκθέσεις (Reports) απόκεινται στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη - Αµερικανική Σχολή 
Κλασικών Σπουδών. 

97 Foreign Office 1896 - Annual series No 1720, Diplomatic and consular reports on the trade and 
finance. Greece, Report for the year 1895 on the trade of the Cyclades, London 1896, σ. 13. 

98 Foreign Office 1899 - Annual series No 2252... ό.π., Report for the year 1898, σ. 6. Συγκεκριµένα 
αναφέρεται: "Special mention may... be made of the weaving wills of Messrs. E. Ladopulo sons and 
Messrs. Carella..." 

99 Ό.π., σ. 6. "...but none are exported abroad". Το ίδιο φαίνεται να συµβαίνει στα επόµενα χρόνια 
µελετώντας π.χ. τις καταστάσεις πελατών την περίοδο 1910 - 1914, κατά την οποία  φαίνεται να 
είναι από διάφορα µέρη της Ελλάδας και όχι του εξωτερικού. Βλ. σχετικά ΓΑΚ - Αρχεία Νοµού 
Κυκλάδων, Αρχείο Βιοµηχανίας Καρέλλα, κατάστιχο 104. 

100 Foreign Office 1901 - Annual series No 2599... ό.π., Report for the year 1900, σ. 10. 
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εργατική τάξη σε µια δύσκολη περίοδο µετά την κατάπτωση της ναυπηγίας και της 

αλευροβιοµηχανίας101. 

Γενικότερα θα λέγαµε πως ο Α. Φουστάνος πλέκει το εγκώµιο του ∆ηµ. Καρέλλα 

(ίσως όχι τυχαία, καθώς ο πατέρας του Αντωνίου Φουστάνου συµµετείχε µε τους 

Καρέλλα και Βελισσαρόπουλο στην ίδρυση νηµατουργείου)102, επαινώντας την 

ποιότητα των προϊόντων της βιοµηχανίας του, αλλά και την φιλεργατικότητα και το 

επιχειρηµατικό πνεύµα του103.  

Πέρα όµως απ’ την ενασχόληση του ∆ηµητρίου Καρέλλα µε το εµπόριο και την 

κλωστοϋφαντουργία γίνεται λόγος για συµµετοχή του σε ναυτιλιακές δραστηριότητες 

«…συµµετέχων εις πολλά ατµόπλοια…»104. Χαρακτηριστικά, στο «Κυκλαδικόν 

Ηµερολόγιον» του 1908 του Τάσου Ζευγώλη,   αποκαλείται «εφοπλιστής»105. 

Επιπρόσθετα, στο «Μέγα Ελληνικόν Βιογραφικόν Λεξικόν» των Αφών Βοβολίνη 

αναφέρεται ο ∆ηµήτρης Καρέλλας ως ένας από τους πιστωτές της «Ελληνικής 

Ατµοπλοΐας»106. Τέλος, ο Αντώνιος Φουστάνος το 1903 τον αποκάλεσε 

«µεγαλοβιοµήχανο της πόλης». Απ’ ό,τι φαίνεται ο ∆ηµήτριος Καρέλλας διέθετε 

γνώσεις και τεκµηριωµένες προτάσεις για τη βιοµηχανία της Σύρου αλλά και είχε 

µελετήσει τα ευρωπαϊκά παραδείγµατα· ήταν από τους λίγους βιοµήχανους που 

µιλούσαν για την πραγµατικότητα και τις προοπτικές της οικονοµίας. Ανάµεσα στα 

άλλα ο ∆ηµήτριος Καρέλλας υπογράµµισε στα 1902 την ανάγκη ανάπτυξης της 

βιοµηχανίας της Σύρου  µε την αξιοποίηση των κεφαλαίων και της γεωπολιτικής 

θέσης του νησιού107. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο ∆ηµήτριος Καρέλλας για όλη αυτή την δραστηριότητά 

του είχε παρασηµοφορηθεί µε τον Αργυρό Σταυρό του Σωτήρος, ενώ υπήρξε ιδρυτής 

και πρόεδρος του Εµπορικού Συλλόγου Ερµούπολης108. 

                                                 
101 Βλ. σχετικά Αντώνιος Π. Φουστάνος, ό.π…1903., σ.  46. 
102 Αντώνιος Π. Φουστάνος, ό.π….1902, σ. 118-119. Πρόκειται για το «Μέγα Βιοµηχανικόν 
Εργοστάσιον Νηµατοποιϊας Φουστάνου, Καρέλλα, Βελισσαρόπουλου και Σία» που στόχευε στην 
παραγωγή λεπτών νηµάτων  για την ύφανση λεπτών υφασµάτων. Το βαµβάκι για την παραγωγή θα 
εισαγόταν  απευθείας από την Αµερική. 
103 Αντώνιος Φουστάνος, ό.π., 1902, Σύρος 1902, σ. 274 - 275. 
104 Ό.π., 1902,  σ. 275. 
105 Τάσος Μ. Ζευγώλης, Κυκλαδικόν Ηµερολόγιον 1908, Ερµούπολη 1907, σ. 154 - 155. 
106 Ήταν ένας από τους πιστωτές που παραπονιούνται για την επιστροφή των χρηµάτων τους. 
Συγκεκριµένα στον ∆ηµήτριο Καρέλλα η εταιρεία το 1891 χρωστούσε 6.000 δρχ. Βλ. Σχετικά 
Βοβολίνης Κ. και Σπ., Μέγα Ελληνικόν Βιογραφικόν Λεξικόν, τ. ∆', σ. 178α. 

107 Αντώνιος Φουστάνος, Ηµερολόγιον... ό.π., 1903 και συγκεκριµένα «γνώµαι βιοµηχάνου της πόλεως 
µας περί βιοµηχανίας εν γένει και της δι’ αυτής ασφαλούς προόδου και ακµής της Σύρου», σ. 41-48. 
– Χριστίνα Αγριαντώνη, «Βιοµηχανία», ό.π.,  σ. 174. 

108 Αντώνιος Φουστάνος, ό.π., 1902, σ. 275 - 276. 
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Ο ∆ηµήτριος Καρέλλας πέθανε στα 1918 και την επιχείρηση κληρονόµησαν η 

σύζυγός του Μαρία και οι τρεις γιοι του Νικόλαος, Θεόδωρος και Παναγιώτης109. Στο 

Annuaire Europeen de l’ industrie cottonnire, όπου αναφέρονται οι σηµαντικότεροι 

παραγωγοί νηµάτων και υφασµάτων της Ευρώπης συναντάµε και την επιχείρηση 

Καρέλλα (Carellas D. Syra)110. Στο Πανελλήνιο Λεύκωµα Εθνικής Εκατονταετηρίδας 

αναφέρεται το εργοστάσιο το 1925 να παράγει νήµατα και υφάσµατα από βαµβάκι111. 

 

 

 
 

Σήµα κατατεθέν του κλωστηρίου Φουστάνου – Καρέλλα –Βελισσαρόπουλου που 

ιδρύθηκε στα 1904.  Σ’ αυτό συµµετείχε ο ∆. Καρέλλας, ενώ διατηρούσε και δικό του 

κλωστοϋφαντήριο. Πηγή: Μάνος Ελευθερίου, Ενθύµιον Σύρου, Αθήνα (Γνώση) χ.χ.. 

 

 

 

 
                                                 
109 Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ∆ελτίον Ανωνύµων Εταιρειών, αρ. 61 (10 Σεπτεµβρίου 1927), άρθρο 

5. 
110 Βλ. σχετικά ΓΑΚ – Αρχεία Νοµού Κυκλάδων, Αρχείο βιοµηχανίας Καρέλλα, φάκελος 135 και 
συγκεκριµένα το έντυπο µε τίτλο «The continental directory of cotton spinner and Manufacturers 1922 
– 1933», σ. 368. 
111 Πανελλήνιον Λεύκωµα Εθνικής Εκατονταετηρίδας 1821 - 1921, η Χρυσή Βίβλος του Ελληνισµού, 
 τ. Β', µέρος Β' - βιοµηχανία - εµπόριον, Αθήνα (εκδόσεις Ιωαν. Χρ. Χατζηιωάννου) 1925, σ. 21. 
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Τόποι πελατείας εργοστασίου Καρέλλα κατά 
αλφαβητική σειρά/ τόπο (1910). Πηγή: ΓΑΚ-Αρχεία 

Νοµού Κυκλάδων, Αρχείο βιοµηχανίας Καρέλλα, κατάστιχο 
104. 

 
 

Αγά (Εύβοια) 
Αγρίνιο 
Αθήνα 
Αιτωλικό 
Ακράτα 
Αλιβέρι 
Αλµυρός 
Αµοργός 
Άµφισσα 
Ανδρίτσαινα 
Άνδρος 
Απείρανθος 
Αράχοβα 
Άργος 
Αργοστόλι 
Ασπρόπυργος 
Άστρος 
Αχαΐα 
Αχλαδόκαµπος 
Βελεστίνο 
Βέροια 
Βόλος 
Γαλαξίδι 
Γαργαλιάνοι 
Γραβιά 
Γύθειο 
∆αύλεια 
∆ελφοί 
∆ερβένι 
∆ηµητσάνα 
∆ιδυµότειχο 
∆ίστοµο 
∆ράµα 
Έδεσσα 
Ελευσίνα 
Ζάκυνθος 

Ηράκλειο 
Θήβα 
Θήρα 
Ιθάκη 
Καβάλα 
Καλάβρυτα 
Καλαµάτα 
Καλαµπάκα 
Καρδίτσα 
Καρπενήσι 
Κάρυστος 
Κερατέα 
Κέρκυρα 
Κόνιτσα 
Κόρινθος 
Κορωπί 
Κιάτο 
Κύθηρα 
Κυπαρισσία 
Λαµία 
Λάρισα 
Λαύριο 
Λιβαδειά 
Λευκάδα 
Λεχαινά 
Ληξούρι 
Λιτόχωρο 
Μαντούδι 
Μεγαλόπολη 
Μέγαρα 
Μεσολόγγι 
Μήλος 
Μολάοι 
Νάουσα 
Ναύπακτος 
Ναύπλιο 

Νεάπολη 
Νεµέα 
Ξάνθη 
Πάρος  
Πάτρα 
Πειραιάς 
Πλωµάρι 
Πόρος 
Πρέβεζα 
Ρέθυµνο 
Ρόδος 
Σαλαµίνα 
Σάµος 
Σέριφος 
Σέρρες  
Σητεία 
Σίφνος 
Σκάλα Γυθείου 
Σκιάθος 
Σκόπελος 
Σκύρος 
Σπάρτη 
Στυλίδα 
Τήνος 
Τρίκαλα 
Τρίπολη 
Τύρναβος 
Ύδρα 
Φάληρο 
Φάρσαλα 
Φιλιατρά 
Φολέγανδρος 
Χαλκίδα 
Χανιά  
Χίος 
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Λογότυπο των κλωστοϋφαντηρίων ∆. Καρέλλα το 1940.  Πηγή: ΓΑΚ – ∆ηµοτικό 

Αρχείο Ερµούπολης, φάκελος ∆/Α/Βιοµηχανίες – εταιρείες – οίκοι, υποφάκ. 

«∆/Α/Βιοµηχανίες εταιρείες, περί του τρόπου πληρωµής των φόρων επί των 

εξαγοµένων προϊόντων της βιοµηχανίας…κλπ., Σύρος 17 Απριλίου 1940». 

 

β. Η µετατροπή του εργοστασίου σε Ανώνυµη Εταιρεία  

Οι Ανώνυµες εταιρείες στην Ελλάδα 

Πριν αναφερθούµε στην µετατροπή των εταιρειών σε ανώνυµες είναι χρήσιµο να 

επισηµάνουµε τη λειτουργία και τη νοµοθεσία των ανωνύµων εταιρειών στην 

Ελλάδα. Οι ανώνυµες εταιρείες είναι νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που  

λειτουργούν σύµφωνα µε το καταστατικό τους και εντός των διατάξεων του νόµου112. 

Πρόκειται για εταιρείες κεφαλαίων  που συγκεντρώνουν την αποταµίευση δεκάδων, 

εκατοντάδων ή χιλιάδων κεφαλαιούχων και αυτό αποτελεί βασικό τους στόχο. 

∆ιαιρώντας σε µικρά τµήµατα το κεφάλαιο της η µετοχική εταιρεία, όπως γράφει ο J. 

Bouvier, θέτει σε κυκλοφορία  στην αγορά µετοχές  ελάχιστης αξίας, γεγονός που της 

επιτρέπει κυριολεκτικά «να απορροφά την αποταµίευση και να συγκεντρώνει έτσι 

ποσότητες κεφαλαίου, µέχρι τότε ανήκουστες», ώστε να πετυχαίνει «την επιτάχυνση 

της βιοµηχανικής, εµπορικής και οικονοµικής ανάπτυξης, χάρη στη συγκέντρωση 
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112 Για τη νοµοθεσία των ανωνύµων εταιρειών βλ. σχετικά Ν. Π. Ιγγλέσης, Η ανώνυµος  εταιρεία εν 
Ελλάδι , Αθήνα2 (έκδοσις εφηµερίδος του χρηµατιστηρίου) 1938 – Ν. Ευελπίδης, Κωδικοποίησις 
ελληνικής νοµοθεσίας περί ανωνύµων εταιρειών και τραπεζών, Αθήνα 1937 – Αγγ. Αγγελόπουλος, Αι 
ανώνυµαι εταιρείαι εν Ελλάδι, από οικονοµικής και δηµοσιονοµικής απόψεως,  Αθήνα 1928. Για τις 
ανώνυµες εταιρείες στην Ελλάδα βλ. και Στάθης Ν. Τσοτσορός, Η συγκρότηση του βιοµηχανικού 
κεφαλαίου στην Ελλάδα (1898-1939), τ. Β΄ οι Ανώνυµες εταιρείες, Αθήνα (Μ.Ι.Ε.Τ.) 1994, σ. 15, 16, 
18, 20, 21, 30, 32, 35-39.- Γ. Κορδάτος, Εισαγωγή εις την ιστορίαν της Ελληνικής Κεφαλαιοκρατίας, 
Αθήνα 1977, σ. 86-87. Επίσης βλ και εφηµ. Πρωία, Αθήνα 6 Απριλίου 1930.- Ξ. Σκαρπιά -Χόιπελ, «Η 
βιοµηχανία στην Ελλάδα, συνθήκες ανάπτυξης και γενικά µορφολογικά χαρακτηριστικά», Οικονοµία 
και Κοινωνία, 7 (1979), σ. 12-13.- Ξενοφ. Ε. Ζολώτας, Οικονοµική ανάπτυξις και ιδιωτική επιχείρησις, 
µία πρότασις, Αθήνα (Τράπεζα της Ελλάδος – Αρχείον Μελετών και Οµιλιών) 1962, σ. 36. 
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κεφαλαίων (δηλαδή σηµαντικών χρηµατικών αθροισµάτων κάτω από τον έλεγχο 

ολιγάριθµων επιχειρήσεων)»113.  

Τα  πλεονεκτήµατα σε µια ανώνυµη εταιρεία είναι ότι ο µέτοχος είναι  υπεύθυνος 

αποκλειστικά  και µόνο για το ποσό των χρηµάτων  που αναλογεί στην οικονοµική 

αξία των µετοχών που κατέχει και απαγορεύεται στους µετόχους τους κληρονόµους 

και τους δανειστές  τους να ζητήσουν τη σφράγιση  ή την κατάσχεση των βιβλίων ή 

των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. Οι απλοί µέτοχοι, οι διευθυντές και οι 

διαχειριστές µιας επιχείρησης προφυλάσσονται έτσι από τις απειλητικές διακυµάνσεις 

της οικονοµίας. Ακόµη, ο ιδιοκτήτης µιας Α.Ε. µπορεί να δει την επιχείρηση του να 

χρεοκοπεί, η ατοµική του όµως περιουσία µένει άθικτη. Εντούτοις, ο κίνδυνος της 

κερδοσκοπίας ήταν µεγάλος, αφού δεν υπήρχε καµία τροχοπέδη στην επιχείρηση114.  

Μέχρι το 1920, η έγκριση για να δοθεί άδεια ίδρυσης σε µια ανώνυµη εταιρεία 

δινόταν µε βασιλικό διάταγµα και οι ιδρυτές µπορούσαν να επωφεληθούν  µε ειδικά 

προνόµια. Με το νόµο 2190115 του 1920 οµαλοποιήθηκε, σχετικά, η κατάσταση, 

διακανονίστηκε  και διευκολύνθηκε η απόκτηση της απαιτούµενης άδειας. 

Επιπλέον, συναντάµε  ανώνυµες εταιρείες προσώπων  και εταιρείες οικογενειακής 

δοµής, όπως συµβαίνει, ως επί το πλείστον, στην περίπτωση των εργοστασίων που 

εξετάζουµε. Πρόκειται δηλαδή για εταιρείες ανώνυµες, στις οποίες όµως βρίσκονταν 

συγκεντρωµένες περιουσίες µόνο µερικών ιδιωτών, τους οποίους συνενώνουν 

επιπλέον οικογενειακές σχέσεις. Πολλές οµόρρυθµες116 οικογενειακές επιχειρήσεις 

µετέτρεψαν το νοµικό τους καθεστώς  στη διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου, 

δίχως µ’ αυτό να αλλάζει υποχρεωτικά η δοµή και η κοινωνική τους βάση: Η 

οικογενειακού τύπου εταιρεία. 

Θεωρητικά το σύστηµα των ανωνύµων εταιρειών µπορεί  να πολλαπλασιάσει τις 

χρηµατικές ικανότητες των ιδρυτών µιας επιχείρησης: Υποχρεώνονται από τον νόµο 

να καταβάλλουν οι ίδιοι  το ¼ του εταιρικού κεφαλαίου που έχουν ορίσει για την 

εταιρεία τους  και να αποταθούν για το υπόλοιπο στις αποταµιεύσεις  άλλων µετόχων 

 
113 J. Bouvier, Initiation au vocabulaire et aux mecanismes economiques contemporains XIXe-Xxe 
siecles, Παρίσι (SEDES) 1969,  σ. 195. 
114 Αλίκη Βαξεβάνογλου, Οι Έλληνες κεφαλαιούχοι 1900-1940, κοινωνική και οικονοµική προσέγγιση, 
εισαγωγικό σηµείωµα Σπύρος Ι. Ασδραχάς, Αθήνα (Θεµέλιο) 1994., σ. 45 και Ν. Π. Ιγγλέσης, ό.π., σ. 
15. 
115 Βλ σχετικά Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, Νόµος 2190 της 5 Ιουνίου 1920, «Περί ανωνύµων 
εταιρειών»,  τεύχ. Α΄, αριθ. φυλ. 144/ 30 Ιουνίου 1920. 
116 Η οµόρρυθµη εταιρεία ανήκει σε δύο ή περισσότερους εταίρους καθένας από τους οποίους 
συνεισφέρει τµήµα του συνολικού κεφαλαίου της εταιρείας (µερίδιο). Τα µερίδια µπορεί να είναι ίσα ή 
άνισα µεταξύ τους. Όµως όλοι οι εταίροι, ανεξαρτήτως µεριδίου, έχουν απεριόριστη ευθύνη για τις 
υποχρεώσεις της εταιρείας, ευθύνη που δεν περιορίζεται στο µερίδιο που έχουν συνεισφέρει, αλλά 
περιλαµβάνει και την ατοµική περιουσία των εταίρων. 
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(µε µία προθεσµία 10 χρόνων για την  καταβολή ολόκληρου του εταιρικού 

κεφαλαίου. Το εταιρικό κεφαλαίο διαιρείται σε  µετοχές των οποίων οι ιδρυτές 

καθορίζουν την αξία – το σύνηθες είναι 100 δρχ. ανά µετοχή). Αποφασίζουν έτσι οι 

ιδρυτές των αριθµό των  µετοχών που θα εκδώσουν. Η ιδρυτική οµάδα αποτελεί και 

το πρώτο ∆ιοικητικό Συµβούλιο που διευθύνει την εταιρεία, µέχρι να συγκληθεί η 

πρώτη Γενική Συνέλευση των µετόχων. Η τελευταία εκλέγει για 4-5 χρόνια  τα 

πρόσωπα που επιφορτίζει µε τη διοίκηση της επιχείρησης. Ωστόσο ο ουσιαστικός 

έλεγχος από την ιδρυτική οµάδα συχνά διατηρείται και  πέραν της πρώτης Γενικής 

Συνέλευσης. Από τη Γενική Συνέλευση εκλέγονται και οι ελεγκτές (στην 

πραγµατικότητα τους υποδεικνύει το ∆.Σ.) που έχουν το δικαίωµα ελέγχου των 

βιβλίων και των λογαριασµών117. 

 

 

Το εργοστάσιο Καρέλλα  Α.Ε. 

Tο 1927 η Βιοµηχανία Καρέλλα µετατράπηκε σε Ανώνυµη Εταιρεία µε την 

επωνυµία «Κλωστοϋφαντήρια ∆. Καρέλλα Α.Ε.» µε έδρα την Αθήνα. Σκοπός της 

εταιρείας  ήταν η βιοµηχανία της κατεργασίας και η εµπορία του βάµβακος για την 

παραγωγή νηµάτων και υφασµάτων, κάθε άλλη κλωστοϋφαντουργική επιχείρηση και 

γενικά κάθε άλλη βιοµηχανία ή επιχείρηση και εµπορία κάθε φύσεως – η τελευταία 

θα έπρεπε να έχει πρώτα την έγκριση του διοικητικού συµβουλίου της εταιρείας. Η 

διάρκεια της εταιρείας ήταν τριάντα χρόνια, ενώ το µετοχικό κεφάλαιο της 

20.000.000 δρχ. που διαιρούταν σε 200.000 µετοχές, ονοµαστικής αξίας 100 δρχ. η 

καθεµία118. Στο διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας συµµετείχαν οι γιοι του 

αποβιώσαντος (το 1918)  ∆ηµητρίου Καρέλλα, και συγκεκριµένα οι Νικόλαος ∆. 

Καρέλλας, Θεόδωρος ∆. Καρέλλας, Παναγιώτης ∆. Καρέλλας, καθώς και ο 

συνιδρυτής της  αρχικής οµόρρυθµης εταιρείας «Καρέλλα», ∆ηµήτριος 

Γεωργόπουλος. Γενικοί διευθυντές της εταιρείας διορίστηκαν για τα 6 πρώτα χρόνια  

οι Παναγιώτης Καρέλλας και ∆ηµήτριος Κ. Γεωργόπουλος119. Το καταστατικό 

προέβλεπε την εκλογή δύο ελεγκτών για των έλεγχο των βιβλίων της εταιρείας120.  

 

 

 
117 Αλίκη Βαξεβάνογλου, ό.π., σ. 98 και 100. 
118 Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ∆ελτίον Ανωνύµων Εταιρειών, αρ. 61 (10 Σεπτεµβρίου 1927), υπ' 
αριθµ. 3203 "Καταστατικόν Α.Ε. Κλωστοϋφαντήρια ∆. Καρέλλα", άρθρα 1, 2 και 3. 

119 Ό.π., άρθρα 39, 5 και 20. 
120 Ό.π., άρθρο 29. 
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γ.  Η Μετέπειτα λειτουργία του  

 

Για τον τόπο προέλευσης του µηχανολογικού εξοπλισµού του εργοστασίου τα 

πρώτα χρόνια της λειτουργίας του δεν έχουµε πληροφορίες, εκτός από την περιγραφή 

των µηχανηµάτων στην προξενική έκθεση του 1901121. Τα επόµενα µηχανήµατα του 

εργοστασίου Καρέλλα φαίνεται να αγοράστηκαν την περίοδο 1927-1928 κυρίως από 

αγγλικές εταιρείες, όπως την γνωστή «Lord Brothers», ενώ στο αρχείο του 

εργοστασίου βρίσκουµε και έντυπα παρουσίασης µηχανών από την εταιρεία «Hovart 

and Bulloh» και την  εταιρεία «Πίνκε - Χόφµαν» 122. 

Οι τρεις γιοι του ∆ηµητρίου Καρέλλα και µετά το θάνατο του πατέρα τους 

συνέχισαν -και µεγάλωσαν- την επιχείρηση  του123. Απ’ τα στοιχεία που έχουµε στη 

διάθεσή µας και από τη µελέτη του αρχείου Καρέλλα, δεν προκύπτει να έχουν οι 

παραπάνω δραστηριότητες σε άλλους τοµείς της οικονοµίας, όπως η ναυτιλία ή το 

εµπόριο. 

Εντούτοις,  αξίζει να επισηµανθεί η δηµιουργία της εταιρείας «Βέλκα» στα 1920, 

στο Νέο Φάληρο124. Σ’ αυτήν συµµετείχαν οι γιοι του ∆. Καρέλλα και λειτουργούσε 

παράλληλα µε τα «κλωστοϋφαντήρια ∆. Καρέλλα». Πιο συγκεκριµένα ο Θεόδωρος 

Βελισσαρόπουλος και ο Νικόλαος ∆. Καρέλλας125 είχαν ιδρύσει οµόρρυθµη 

Εµπορική Εταιρεία (κλωστήριο) µε την επωνυµία «Βελισσαρόπουλος και 

Καρέλλας». Η οικονοµική συνεργασία της οικογένειας Καρέλλα µ’ αυτή του 

Βελισσαρόπουλου είχε προηγούµενο. Στα 1903, ιδρύθηκε στην Ερµούπολη το 

νηµατουργείο «Φουστάνος, Καρέλλας, Βελισσαρόπουλος και Σία» (στο οποίο 

συµµετείχε η οικογένεια Καρέλλα) για να περιέλθει τελικά στην οικογένεια 

Φουστάνου που επεκτάθηκε στην υφαντουργία126. Το κλωστήριο «Βελισσαρόπουλος 

 
121 Foreign Office 1901 - Annual series No 2599... ό.π., Report for the year 1900, σ. 10. 
122 ΓΑΚ – Αρχεία Νοµού Κυκλάδων, Αρχείο Βιοµηχανίας Καρέλλα, κατάστιχα 177 και 368. 
123 Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ∆ελτίον Ανωνύµων Εταιρειών, αρ. 61 (10 Σεπτεµβρίου 1927), 
καταστατικό, αρ. 3203 "Κλωστοϋφαντηρίων ∆. Καρέλλα Α.Ε.". 

124 Βλ. Χρήστος Χατζηιωσήφ, ό.π., σ. 117. Πρόκειται για µία από τις µεγαλύτερες επιχειρήσεις 
βαµβακουργίας της πρωτεύουσας. Το 1940 ήταν τρίτη κατά σειρά µε 27.916 ατράκτους. Στη δεύτερη 
θέση κατατασσόταν η αντίστοιχη της Πειραϊκής- Πατραϊκής, ενώ στην πρώτη η εταιρεία των Αφών 
Ρετσίνα (βλ. σχετικά Χρήστος Χατζηιωσήφ, ό.π., σ. 116). 
125 Ο Νικόλαος Καρέλλας (1896) σπούδασε νοµικά και το 1918  ανέλαβε τη διεύθυνση του 
εργοστασίου του πατέρα του. Το 1920 ίδρυσε την «ΒΕΛΚΑ», το 1924 τα υφαντουργεία «Αιγαίον 
Α.Ε.»  στον Πειραιά και το 1955 κλωστοϋφαντουργείο στο Λαύριο. Βλ. Ποιος είναι ποιος στην 
Ελλάδα, Βιογραφικό Λεξικό, Αθήνα (Εκλογή) 1958, σ. 200, λήµµα «Νικόλαος Καρέλλας». 
126 Βλ. σχετικά Χριστίνα Αγριαντώνη – Αγγελική Φενερλή, ό.π., σελ. 123 και ΓΑΚ – ∆ηµοτικό Αρχείο 
Ερµούπολης, ∆/Α/Βιοµηχανίες – Εταιρείες – οίκοι – Β’ – 1923, «Κατάλογος εργοστασίων 
λειτουργούντων εν τω ∆ήµω Ερµουπόλεως». Ο ∆ηµ. Καρέλλας στο ηµερολόγιο του Αντ. Φουστάνου 
(1903) αναφέρεται σε «µέγα νηµατουργείον ψιλών νηµάτων» (βλ. σχετικά Αντώνιος Π. Φουστάνος, 
ό.π., 1903, σ. 46). Αυτή η συνεργασία δεν αποκλείεται να αποτέλεσε την αφετηρία της µετέπειτα 
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και Καρέλλας»  µετατράπηκε στα 1927 σε ανώνυµη εταιρεία , µε την επωνυµία 

«Κλωστήριον Βέλκα Α.Ε.» µε έδρα την Αθήνα127. Η ονοµασία «Βέλκα» προέκυψε 

από την ένωση των ονοµάτων ΒΕΛισσαρόπουλος και ΚΑρέλλας, που ήταν και οι 

ιδρυτές της. Στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας συµµετείχαν και οι τρεις γιοι 

του ∆ηµήτριου Καρέλλα. Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αρχικά ήταν ο 

Θεόδωρος Βελισσαρόπουλος, ενώ γενικός διευθυντής ο Νικόλαος ∆. Καρέλλας128. 

Παρατηρούµε λοιπόν τους γιους του ∆ηµήτριου Καρέλλα, Νικόλαο, Θεόδωρο και 

Παναγιώτη,  να επεκτείνουν τις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες. Στη «Βέλκα» 

γενικός διευθυντής αρχικά αναλαµβάνει ο Νικόλαος Καρέλλας129, ενώ στα 

«Κλωστοϋφαντήρια ∆. Καρέλλα» ο Παναγιώτης ∆. Καρέλλας130. Τέλος, και στις δύο 

εταιρείες τα αδέλφια Καρέλλα συµµετείχαν στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο131. 

Το κλωστοϋφαντουργείο Καρέλλα συνέχισε και κατά το µεσοπόλεµο να  

διοχετεύει τα προϊόντα του  σε αρκετές περιοχές της ελληνικής επικράτειας, ενώ, µε 

βάση τα στοιχεία που είχαµε στη διάθεση µας, δεν φάνηκε κάποια συναλλαγή µε 

πελάτες του εξωτερικού (βλ. επόµενο πίνακα). Ο πίνακας αυτός δεν φαίνεται να 

περιλαµβάνει την πληθώρα των τόπων πελατείας που καταγράφονταν στο κατάστιχο 

του 1910, ενώ κάποιες περιοχές εξακολουθούν να αποτελούν αγορά των προϊόντων 

του εργοστασίου Καρέλλα132. Ωστόσο, το γεγονός ότι οι τόποι πελατείας είναι 

λιγότεροι σ’ αυτό το κατάστιχο δεν σηµαίνει ότι αναγκαστικά µειώθηκε και η 

πελατεία του Καρέλλα. Άλλωστε κάτι τέτοιο δε συµβαδίζει µε την επέκταση της 

επιχείρησης Καρέλλα και τη δηµιουργία και άλλων εργοστασίων.  

Η επιχείρηση του ∆ηµητρίου Καρέλλα, που ξεκίνησε στην Ερµούπολη, 

εξελίχθηκε σε µια απ’ τις µεγαλύτερες στο είδος της στην Ελλάδα και µετονοµάστηκε 

σε «Κλωστοϋφαντήρια Αιγαίον Α.Ε.» - το όνοµα προέκυψε από το υφαντουργείο 

«Αιγαίον Α.Ε.» που φαίνεται να είχε ιδρύσει το 1924 ο γιος του ∆ηµ. Καρέλλα, 

Νικόλαος, στον Πειραιά - µε έδρα τον Πειραιά (οδός Μ. Ασίας) - και εργοστάσια στη 

 
συνεργασία τους. Η οικογένεια Καρέλλα, δηλαδή, και η οικογένεια Βελισσαρόπουλου πούλησαν το 
µερίδιό τους στον Φουστάνο για να ιδρύσουν το 1920, από κοινού,  µια νέα εταιρεία, τη  «Βέλκα». 
127 Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ∆ελτίον Ανωνύµων Εταιρειών, αρ. 40 (7 Ιουνίου 1927) και 
συγκεκριµένα το υπ' αριθµ. 3048 καταστατικό της εταιρείας κλωστήριον «Βέλκα Α.Ε.». 

128 Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ό.π., άρθρο 39. 
129 Ό.π., άρθρο 39 
130 Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ∆ελτίον Ανωνύµων Εταιρειών, αρ. 61, ό.π., άρθρο 20. 
131 Ό.π. και ∆ελτίον Ανωνύµων Εταιρειών, αρ. 61 και αρ. 40 και συγκεκριµένα τα άρθρα 39 των 
καταστατικών. 

132 ΓΑΚ – Αρχεία Νοµού Κυκλάδων, Αρχείο βιοµηχανίας Καρέλλα, φάκελος 161, υποφάκελος 2. 
Παράβαλε µε κατάστιχο 104 που καταγράφει την πελατεία στα 1910. 
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Σύρο, στον Πειραιά, στο Φάληρο133 και αργότερα στο Λαύριο και στο Άστρος 

Κυνουρίας134.  

 

Τόποι Πελατείας εργοστασίου Καρέλλα κατά 
αλφαβητική σειρά/ τόπο (1933). Πηγή: ΓΑΚ-Αρχεία 
Νοµού Κυκλάδων, Αρχείο βιοµηχανίας Καρέλλα, φάκελος 
161, υποφάκελος 2. 
 
Αγρίνιο 
Αλεξανδρούπολη 
Αλιβέρι 
Αµύνταιο 
Αµφιλοχία 
Αράχοβα 
Άρτα 
Άστρος 
Γιάννενα 
∆ιδυµότειχο 
∆οµοκός 
Έδεσσα 
Ζάκυνθος 
Θήβα 
Ιστιαία 
Καβάλα 
Καρπενήσι 
Κοµοτηνή 
Κόνιτσα 
Κόρινθος 
Λαµία 
Λάρισα 
Λιβαδειά 
Ληξούρι 
Πρέβεζα 
Σάµος 
Σέρρες 
Σιδηρόκαστρο 
Σπερχειός 
Τρίκαλα 
Τίρναβος 
Φάρσαλα 
Φλώρινα 
Χαλκίδα 

 

                                                 
133 Ήδη από το 1920 έχουµε µετεγκατάσταση του νηµατουργείου. Καρέλλα στο νέο Φάληρο, βλ. 
σχετικά Χρήστος Χατζηιωσήφ, ό.π. σ. 300. 
134 Βιβλιοθήκη Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας - Σύνδεσµος Ελλήνων Βιοµηχάνων, Οδηγός 
Ελληνικής Βιοµηχανίας, Αθήνα 1949, σ. 54 και Χριστίνα Αγριαντώνη - Αγγελική Φενερλή, ό.π., σ. 
136. - Ποιος είναι ποιος στην Ελλάδα, Βιογραφικό Λεξικό, Αθήνα (Εκλογή) 1958, σ. 200, λήµµα 
«Νικόλαος Καρέλλας». 
 



 

Τοπογραφικό και όψη του εργοστασίου Καρέλλα που µετονοµάστηκε σε 

«Αιγαίον Κλωστοϋφαντήρια Α.Ε.» 

Πηγή: Κωνσταντίνα ∆εµίρη, Τα Ελληνικά Κλωστοϋφαντουργεία, ιστορική και 

τυπολογική διεύρυνση,  Αθήνα (Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυµα ΕΤΒΑ) 1991,  

σ. 126. 
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Κάτοψη  και τοµή του εργοστασίου Καρέλλα 

Πηγή: Κωνσταντίνα ∆εµίρη, Τα Ελληνικά Κλωστοϋφαντουργεία, ιστορική και 

τυπολογική διεύρυνση,  Αθήνα (Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυµα ΕΤΒΑ) 1991, 

 σ. 127. 
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2. Το εργοστάσιο των Υιών του Ελπιδοφόρου Λαδόπουλου 

α. Η ίδρυση του εργοστασίου 

 

Το υφαντήριο και κλωστήριο των υιών του Ελπιδοφόρου Λαδόπουλου ήταν 

από τις σηµαντικότερες επενδύσεις στο χώρο της συριανής βαµβακοβιοµηχανίας στα 

τέλη του 19ου  αιώνα και στις αρχές του 20ου. ∆εν είναι ίσως τυχαίος ο χαρακτηρισµός 

που του αποδίδει η εφηµερίδα Ήλιος στα 1904, αποκαλώντας το  «το τελειότατον των 

εν Ανατολή υφαντηρίων»135.  

Η επιχειρηµατική ιστορία της οικογένειας Λαδόπουλου στη Σύρο άρχισε το 1823, 

όταν ο Αθανάσιος Λαδόπουλος -Σερραίος στην καταγωγή µε προηγούµενη διαµονή 

στη Θεσσαλονίκη, όπου φαίνεται ότι είχε αρχίσει να ασχολείται µε το εµπόριο- 

εγκαταστάθηκε στην Ερµούπολη σε ηλικία 38 ετών. Γύρω στα 1830 µετείχε σε 

εµπορικό οίκο µε τον Γρηγόριο Πάικο136, µε την επωνυµία «Αθανάσιος Λαδόπουλος 

και Γρηγόριος Πάικος»137. Ο Αθανάσιος Λαδόπουλος και ο συνέταιρός του 

συνεργάζονταν κυρίως µε εµπορικούς οίκους της Θεσσαλονίκης, ελληνικούς και 

εβραϊκούς. Από ’κει προµηθεύονταν βαµβάκι, δηµητριακά, ενώ από τον οίκο 

«Αλλατίνη» αγόραζαν µέσω του υποκαταστήµατος της επιχείρησης στην Μασσαλία, 

ζάχαρη, ακατέργαστα δέρµατα από την Αργεντινή, τα οποία εξήγαγαν κατεργασµένα 

(από τα βυρσοδεψεία της Ερµούπολης) και βιοµηχανικά προϊόντα. Αργότερα (στα 

1860) διέλυσε τον οίκο µε τον Πάικο και ίδρυσε νέο µαζί µε το γιο τον 

Ελπιδοφόρο138. Μάλιστα σε οδηγό του 1874 αναφέρονται και οι δύο ως έµποροι139. 

Επίσης, ο Αθανάσιος Λαδόπουλος συµµετείχε σε 2 από τις 4 ασφαλιστικές 

εταιρείες που υπήρχαν το 1833 στην Ερµούπολη. Ήταν ένας από τους διοικητές του  

 

 
135 Εφηµερίδα Ήλιος, Ερµούπολη  10 Απριλίου του 1904, αρ. 902. 
136 Πρόκειται για γνωστή οικογένεια µεγαλεµπόρων της Θεσσαλονίκης που δραστηριοποιήθηκε ήδη 
από τις αρχές του 18ου αιώνα. Συγκεκριµένα στις αρχές του 18ου αιώνα, επειδή δεν υπήρχε άλλος 
πρόξενος στη Θεσσαλονίκη, εκτός από τον πρόξενο της Γαλλίας, οι Έλληνες έµποροι έµπαιναν κάτω 
από την προστασία του. Στα 1714 προστατεύονταν απ’ αυτόν τρεις Έλληνες  έµποροι. Ένας απ’ 
αυτούς, ο Κωνσταντίνος Πάικος, µεγάλος καπνέµπορος, επίτιµος δραγουµάνος του προξενείου της 
Θεσσαλονίκης και του πρεσβευτή της Γαλλίας στην Κωνσταντινούπολη ήταν από το 1710, µαζί µε 
τους συνεταίρους του Ιωάννη Νεράντζη και Νικόλαο Πουληµένο, υπενοικιαστής των καπνών για όλη 
της Ευρωπαϊκή Τουρκία, καθώς και τις προσόδους του τελωνείου του ∆υρραχίου. Ο Πάικος πέθανε το 
1714  και τον διαδέχτηκε ο γιος του Παναγιώτης, που, αν και προστατευόµενος της Γαλλίας 
καταδιώχθηκε από τους Τούρκους και µόλις κατόρθωσε να βγει από τη φυλακή.  Ο Νίκος Σβορώνος 
αναφέρεται και στον έµπορο Ανδρόνικο Πάικο, που ήταν προστατευόµενος της Αγγλίας και εξήγαγε 
εκείνη την εποχή τη µεγαλύτερη ποσότητα βαµβακιού. Για την οικογένεια Πάικου βλ. Νίκο Σβορώνο, 
Το εµπόριο της Θεσσαλονίκης τον 18ο αιώνα, Αθήνα (Θεµέλιο) 1996, σ. 38, 201(σηµ. 130) και 234-
238. 
137 Βασιλική Θεοδώρου - Χρήστος Λούκος, Το αρχείο της Βιοµηχανίας... ό.π., σ. 12. 
138 Ό.π., σ. 13. 
139 Σπ. Λ. Κατινάκης, Ανατολικός Εµπορικός Οδηγός, Αθήνα 1874, σ. 28. 



 
 
 

Σήµα Κατατεθέν του εργοστασίου (υφαντηρίου και κλωστηρίου) των υιών του 

Ελπιδοφόρου Λαδόπουλου. Πηγή: Βασιλική Θεοδώρου -   Χρήστος Λούκος, Το 

αρχείο της βιοµηχανίας «Κλωστήριον και Υφαντήριον Ε. Λαδόπουλου υιών εν 

Σύρω», Ε.Μ.Ν.Ε. – Παράρτηµα του περιοδικού Μνήµων, αρ.12 Αθήνα 1996, σ. 6. 
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«Ελληνικού Ασφαλιστικού Καταστήµατος» και σύµβουλος της «Εταιρείας των 

Φίλων Ασφαλιστών». Οι άλλες 2 εταιρείες ήταν η «Φιλεµπορική Ασφάλεια» και το 

ασφαλιστικό κατάστηµα «Φοίνιξ»140. 

Παράλληλα µε το εµπόριο και τις ασφαλιστικές εργασίες ο Αθανάσιος 

Λαδόπουλος ασχολήθηκε µε τις χρηµατοπιστωτικές δραστηριότητες. Στα 1833 ήταν 

ένας από τους δανειοδότες της ελληνικής κυβέρνησης για «τις κατεπείγουσες ανάγκες 

επί υποθήκη της εισπράξεως του τελωνείου Ερµουπόλεως»141. Στο «Μέγα Ελληνικόν 

Βιογραφικόν Λεξικόν» αναφέρεται έγγραφο του 1833 περί κυβερνητικού δανείου µε 

το οποίο, όπως επισηµαίνει ο Στέφανος Θ. Ξένος, οι οικονοµικοί παράγοντες της 

Σύρου ζητούσαν τα χρήµατα που δάνεισαν στους συνωµότες της Ύδρας. Ανάµεσα σ’ 

αυτούς που υπογράφουν είναι ο Λουκάς Ράλλης, διευθυντής της «Φιλεµπορικής 

Ασφάλειας» και ο Αθανάσιος Λαδόπουλος142. 

Οι Λαδόπουλοι ήταν επιφανή µέλη της Ερµουπολίτικης κοινωνίας. Ο Αθανάσιος 

ασχολούταν και µε τα κοινά, καθώς συµµετείχε στην ∆ηµογεροντία του ∆ήµου 

Ερµουπόλεως, ενώ είχε εκλεγεί εµποροδίκης και υπήρξε µέλος του εµπορικού 

επιµελητηρίου143. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι ήταν ένας από τους πολίτες που 

προσκλήθηκαν ιδιαιτέρως, προκειµένου να υποδεχθούν στη Σύρο, τον Ιούνιο του 

1851, το βασιλικό ζεύγος της Ελλάδας που συνόδευε τον αδελφό της βασίλισσας της 

Αγγλίας, Μέγα ∆ούκα του Ολδεµβούργου, Πέτρο. Ο τελευταίος  αναχώρησε για την 

πατρίδα του µε πλοίο από τη Σύρο. Ο γιος του Αθανασίου, Ελπιδοφόρος 

Λαδόπουλος, ήταν µέλος της επιτροπής του χορού που δόθηκε  προς τιµή του 

βασιλικού ζεύγους και µέλος της επιτροπής καλλωπισµού της κατοικίας που θα 

διέµεινε144. Ο Αθανάσιος Λαδόπουλος πέθανε το 1876 σε ηλικία 91 ετών145. 

Η δεύτερη γενιά των Λαδόπουλων επιχείρησε άνοιγµα σε νέες δραστηριότητες 

εφοπλιστικές και τραπεζικές146. Ο Ελπιδοφόρος Λαδόπουλος µετά από σπουδές στην 

Ελλάδα και το εξωτερικό (είχε σπουδάσει νοµικά στο πανεπιστήµιο της Αθήνας και 

αστρονοµία στο Παρίσι), συνέχισε το εµπόριο δερµάτων και άλλων ειδών που 

ασκούσε ο πατέρας του. Παράλληλα αναφέρεται ως τραπεζίτης, καθώς είχε ιδρύσει 

τον τραπεζικό οίκο «Ελπιδοφόρος Λαδόπουλος». Υπήρξε µέτοχος της «Ελληνικής 

 
140 Βοβολίνης Κ. και Σπ., Μέγα Ελληνικόν Βιογραφικόν Λεξικόν, τ. Β', σ. 459α. 
141 Ό.π., τ. Ε', σ. 24β. 
142 Βοβολίνης Κ. και Σπ., ό.π., τ. Β', σ. 388α και β. 
143 Βασιλική Θεοδώρου – Χρήστος Λούκος, ό.π., σ. 13. 
144 Αρχεία της Νεωτέρας Ελληνικής Ιστορίας, Γ΄, Χιακόν Αρχείον, επιµ. Ιωάννου Βλαχογιάννη, δαπάνη 
φιλοτίµων Χίων, τ. 5ος, Αθήνα (τυπογραφείο, Π. ∆. Σακελλάριου) 1910, σ. 590-591. 
145 Βασιλική Θεοδώρου - Χρήστος Λούκος, ό.π., σ. 14. 
146 Ό.π. 
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Ατµοπλοΐας» στην ίδρυση της οποίας είχε συµµετάσχει147, ενώ υπηρέτησε ως µέλος 

του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου148 και, κατά διαστήµατα, διευθυντής της  εν λόγω 

εταιρείας149. 

Επιπλέον, είχε εκλεγεί δηµοτικός σύµβουλος και εµποροδίκης, ήταν πρόεδρος του 

Εµπορικού Επιµελητηρίου και επίτιµος πρόεδρος του Συλλόγου εµποροϋπαλλήλων 

Σύρου. 

     Ο Ελπιδοφόρος Λαδόπουλος είχε υψηλό εισόδηµα και περιουσιακά στοιχεία που 

τον κατέτασσαν στο ανώτερο στρώµα της Ερµουπολίτικης κοινωνίας. Ενδεικτικό της 

κοινωνικής και οικονοµικής του θέσης είναι η έπαυλη στην ∆ελλαγράτσια και το 

διώροφο µαρµαρόκτιστο σπίτι του  στη δυτική πλευρά της πλατείας δηµαρχείου150. 

Το παραπάνω κτίριο αγοράστηκε το 1879 από τον Ελπιδοφόρο Λαδόπουλο, περιήλθε 

στον δήµο βάσει δωρεάς του Αριστοτέλη Λαδόπουλου (1959) και παραχωρήθηκε για 

να στεγάσει το παράρτηµα των Γενικών Αρχείων του Κράτους, τα Αρχεία Νοµού 

Κυκλάδων.151

Ο Ελπιδοφόρος Λαδόπουλος κληροδότησε στους 4 γιους του το µεγαλύτερο 

µέρος της περιουσίας του (που ξεπερνούσε, τότε, τα 2.000.000 δρχ., ενώ 

προικοδότησε και τις 4 κόρες του152. Σύµφωνα µε την πατρική εντολή οι 4 γιοι του 

(Αθανάσιος, Εµµανουήλ, Αριστοτέλης και Κωνσταντίνος- τρίτη γενιά) συνέστησαν 

το 1892 οµόρρυθµη εµπορική εταιρεία µε την επωνυµία «Ελπιδοφόρου Λαδόπουλου 

Yιοί», µε κεφάλαιο 500.000 δρχ. και διάρκεια 20 έτη. Η εταιρεία αυτή, µε διάφορες 

τροποποιήσεις του αρχικού εταιρικού, στέγασε τις δραστηριότητες της οικογένειας, 

παλαιές και νέες, όπως αυτές του εργοστασίου.  Να σηµειώσουµε ότι την περίοδο 

αυτή επικεφαλής της οικογένειας ήταν  ο Αθανάσιος Λαδόπουλος. 153

Λειτουργία 

Το εργοστάσιο κατασκευάστηκε το 1894 και λειτούργησε  το 1895154. Η 

ύπαρξη διαθέσιµων κεφαλαίων σε συνδυασµό µε τα προστατευτικά δασµολόγια του 

1884 και 1887 (ιδιαίτερη προστασία δόθηκε στην κλωστοϋφαντουργία, καθώς οι 

δασµοί έφτασαν το 87% επί της αναγραφοµένης αξίας των εισαγόµενων  υφασµάτων) 
                                                 
147 Ο Ελπιδοφόρος Λαδόπουλος ήταν ένας από τους πιστωτές της εταιρείας. Βλ. σχετικά Βοβολίνης Κ. 
και Σπ., Μέγα Ελληνικόν... ό.π., τ. ∆', σ. 177β. 

148 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελούνταν από 5 µέλη, ανάµεσα στα οποία και ο Ελπιδοφόρος 
Λαδόπουλος. Βλ. Βοβολίνης Κ. και Σπ., ό.π., τ. Α', σ. 186α και β. 

149 Βασιλική Θεοδώρου - Χρήστος Λούκος, ό.π., σ. 14 - 15. 
150 Ό.π. σ. 15. 
151 Χριστίνα Αγριαντώνη – Αγγελική Φενερλή, ό.π., σ. 71-72. 
152 Βασιλική Θεοδώρου - Χρήστος Λούκος, ό.π.,  σ. 15. 
153 Ό.π., σ. 15-17 και το υπ’ αριθ. 6848 εταιρικό συµβόλαιο (14 Φεβρουαρίου του 1892) που συνέταξε 
ο συµβολαιογράφος Ερµουπόλεως, Ι. Μπεκιαρέλης. 
154 Εφηµερίδα Ήλιος, Ερµούπολη 19 Νοεµβρίου 1895, αρ. 544. 
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δηµιούργησαν ευνοϊκές συνθήκες για επένδυση σ’ αυτό τον τοµέα. Παράλληλα η 

παρουσία στο νησί φτηνού εργατικού δυναµικού, οι σχέσεις των επενδυτών µε το 

τραπεζικό σύστηµα και η πάγια τακτική για κατανοµή των επενδύσεων για  διασπορά 

κινδύνου, ώθησαν τους γιους του Ελπιδοφόρου Λαδόπουλου, µε την εµπειρία που 

είχαν σε ποικίλες επιχειρηµατικές δραστηριότητες, να επενδύσουν στη βιοµηχανία155.  

Ο Ελπιδοφόρος Λαδόπουλος είχε φροντίσει µε τη διαθήκη του, οι γιοι του να 

συνεχίσουν τις εµπορικές και τραπεζικές τους δραστηριότητες και τίθεται  το 

ερώτηµα, γιατί οι τελευταίοι «κάνουν το ποιοτικό άλµα  στη βιοµηχανία, τη στιγµή 

που ανθούν οι τραπεζικές εργασίες, το εµπόριο και έχουν ανοιχτεί σε αγορά 

ατµόπλοιων. Πέρα από τις ευνοϊκές συγκυρίες για τη βιοµηχανία, ο Χρήστος Λούκος 

θεωρεί ότι ήταν απόφαση κάποιων ανθρώπων στην Ερµούπολη να ενισχύσουν τη 

ντόπια οικονοµία  µε αυτά τα ανοίγµατα προς τη βιοµηχανία. Κάποιοι άλλοι 

επένδυσαν στην αγορά µετοχών και ιστιοφόρων πλοίων ή ατµόπλοιων και όχι στη 

βιοµηχανία, καθώς το κέρδος στην πρώτη τουλάχιστον φάση θα ήταν πολύ µικρό156. 

Οι Λαδόπουλοι  ήταν από τους λίγους επιχειρηµατίες που το τόλµησαν µε 

αποτέλεσµα να ανακοπεί µια κάθετη πτώση της οικονοµίας του νησιού και να 

σταθεροποιηθεί η οικονοµική ζωή, µέχρι τη δεκαετία του 1930157. 

Το εργοστάσιο των Λαδόπουλων κτίστηκε σε χώρο 10.870 τ.µ. που ανήκε 

παλαιότερα στην βυρσοδεψική εταιρεία «Π. Καλουτά Υιοί». Βρισκόταν στην άκρη 

της πόλης, στο δρόµο που οδηγεί στην Ποσειδωνία. Αγοράστηκε το 1893 σε 

πλειστηριασµό από τον  Εµµ. Λαδόπουλο, έναντι 75.000 δρχ. Στην εφηµερίδα Ήλιος 

του 1895 αναφέρεται το υφαντήριο των Υιών Λαδόπουλου ως «µέγιστον κατά την 

έκτασιν» που οικοδοµήθηκε  το 1894. Το προαναφερθέν εργοστάσιο κατείχε έκταση 

όσο κανένα από τα βιοµηχανικά καταστήµατα της Σύρου. Περιελάµβανε 50 

αργαλειούς  νεότατου –τότε- αγγλικού συστήµατος  και απασχολούσε διαρκώς 200 

άτοµα, ενώ παρήγαγε την ηµέρα 75 τόπια «δριλλίων κεχρωµατισµένων  αρίστης 
 

155 Βλ. και Βασιλική Θεοδώρου - Χρήστος Λούκος, ό.π., σ. 35. 
156 Το ποσοστό κέρδους στη βιοµηχανία δεν ήταν υψηλότερο από τα ποσοστά των εµπορικών κερδών 
ή των επιτοκίων. Σε ορισµένες περιόδους ήταν µάλιστα πολύ χαµηλότερο. Αντίθετα τα κέρδη του 
εµπορίου και της τοκογλυφίας ήταν τόσο ψηλά, ώστε να λειτουργούν ως κίνητρο για την 
επανεπένδυση στους ίδιους τοµείς και ανασταλτικά για κάθε επένδυση στη βιοµηχανία. Βλ. σχετικά 
Γιώργος ∆ερτιλής, Ελληνική Οικονοµία (1830-1910) και Βιοµηχανική Επανάσταση, Αθήνα (Εκδόσεις 
Αντ. Ν. Σάκκουλα) 1984, σ. 82. 
157 Χρήστος Λούκος, «Το αρχείο Λαδόπουλου στην Ερµούπολη», Τετράδια Εργασίας 21, Αρχεία 
Βιοµηχανικών Επιχειρήσεων, Ζητήµατα ∆ιαχείρισης= Πρακτικά Σεµιναρίου Ευρωπαϊκού «Leonardo 
1995» (Αθήνα, ∆εκέµβριος 1996), Αθήνα (ΚΝΕ/ΕΙΕ) 1998, σ.131.- Την άποψη του Χρήστου Λούκου  
στηρίζουν και τα όσα αναφέρει ο Καρέλλας για την ανάγκη ανάπτυξης της βιοµηχανίας στην 
Ερµούπολη, καθώς και η αναφορά του στη στροφή κάποιων κεφαλαιούχων στη βιοµηχανία. Βλ. 
«Γνώµαι βιοµηχάνου της πόλεως µας περί βιοµηχανίας εν γένει και δι’ αυτής ασφαλούς προόδου και 
ακµής της Σύρου» στο Αντώνιος Π. Φουστάνος, Ηµερολόγιον…1903, ό.π., σ. 41-48. 
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ποιότητας». Την ίδια περίοδο οι υιοί Λαδόπουλου είχαν παραγγείλει µηχανήµατα για 

την ίδρυση νηµατουργείου.158

Κατά την προξενική έκθεση του 1895 το εργοστάσιο απασχολούσε πάνω από 

250 κορίτσια159, ενώ το 1900 στο ίδιο εργοστάσιο εργάζονταν 60 άνδρες και 240 

κορίτσια160. Αξίζει να σηµειωθεί ότι στο εργοστάσιο των Λαδόπουλων προηγήθηκε 

το υφαντήριο για λίγο διάστηµα του κλωστηρίου (τουλάχιστον στα πρώτα χρόνια της 

λειτουργίας αγοράζονταν αγγλικά νήµατα, καθώς και ελληνικά από τους Νοστράκη, 

∆αρόπουλο και Πιεράκο στη Σύρο). Το βαµβάκι εισαγόταν από το εξωτερικό και 

συγκεκριµένα τη Μικρά Ασία, την Κύπρο, την Αίγυπτο161 και την Αγγλία (πρόκειται 

για αµερικανικό βαµβάκι, µέσω Λίβερπουλ), αλλά στην πορεία του 20ου αιώνα, η 

Λιβαδειά ήταν εκείνη που τροφοδοτούσε το εργοστάσιο. Κάποια στιγµή οι 

Λαδόπουλοι παίρνουν έτοιµα ενδύµατα και από άλλα εργοστάσια πριν 

σταθεροποιηθεί το κλωστήριο162. Πάντως γύρω στα 1900 συνυπήρχαν το κλωστήριο, 

το υφαντήριο και το βαφείο163. ∆ιευθυντής του εργοστασίου τα πρώτα χρόνια της 

λειτουργίας του  ήταν ο Περικλής ∆ιαµαντόπουλος164. 

Σε προξενική έκθεση του 1907 περιέχονται πληροφορίες για τον εξοπλισµό, 

το ανθρώπινο δυναµικό και την παραγωγή κάποιου εργοστασίου, χωρίς να 

αναφέρεται το όνοµα του και που, κατά τους Βασιλική Θεοδώρου – Χρήστο Λούκο, 

είναι  το εργοστάσιο των υιών Ε. Λαδόπουλου. Αναλυτικότερα, «…το 

κλωστοϋφαντουργικό εργοστάσιο βαµβακερών (= των Λαδόπουλων) διέθετε τον 

παρακάτω µηχανικό εξοπλισµό που ήταν εξολοκλήρου βρετανικής κατασκευής: Μία 

µηχανή πετρελαίου 110 ίππων και µία ατµοκίνητη µηχανή 60 ίππων τροφοδοτούν τις 

κλωστικές µηχανές που αποτελούνται από 5 δακτυλιοφόρες κλώστριες  µε 1800 

ατράκτους και την απαραίτητη προπαρασκευαστική µηχανή  για το ίδιο. 

Υφαντουργικές  µηχανές και εξαρτήµατα 65 αργαλειών, 2 µηχανές µετρήµατος και 

σιδερώµατος. Το βαφείο, το σιδηρουργείο και το ξυλουργείο είναι πλήρως 

 
158 Εφηµερίδα Ήλιος, Ερµούπολη 19 Νοεµβρίου 1895, αρ. 544. 
159 Foreign  Office 1896 – Annual series No 1720…ό.π., Report for the Year 1892 on the trade of the 
Cyclades, London 1896, σ. 13. 
160 Foreign  Office 1901 – Annual series No 2599…ό.π., Report for the Year 1900 on the trade of the 
Cyclades, London 1901, σ. 10. 
161 Το βαµβάκι της Αιγύπτου (τύπου Μαχό), από πολύ νωρίς (1830 κ. εξ.) ήταν διαθέσιµο για τα 
ελληνικά κλωστοϋφαντουργεία. Βλ. σχετικά Χρήστος  Χατζηιωσήφ, «Απόψεις γύρω από το ρόλο της 
βιοµηχανίας και τη βιωσιµότητα της Ελλάδας», ό.π., σ. 330. 
162 Χρήστος Λούκος, «Το αρχείο Λαδόπουλου στην Ερµούπολη», ό.π., σ.130. – Βασιλική Θεοδώρου – 
Χρήστος Λούκος, ό.π., σ. 78. 
163 Βασιλική Θεοδώρου – Χρήστος Λούκος, ό.π. , σ. 26-27.- Τα χρώµατα για το βαφείο αρχικά 
αγοράζονταν από την Γερµανία. Βλ. σχετικά Foreign Office 1908 – Annual series No 3990…ό.π., 
Report for the Year 1907 on the trade of the Cyclades, London 1908, σ. 9. 
164 Αντώνιος  Π. Φουστάνος, ό.π., Σύρος 1902, σ. 117. 
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εξοπλισµένα και ολόκληρο το κτιριακό συγκρότηµα φωταγωγείται µε ηλεκτρισµό  

από ένα δυναµό ισχύος 110 βόλτς και 90 αµπέρ. Το προσωπικό αποτελείται από 40 

άνδρες και 220 αγόρια και κορίτσια κάτω από την επίβλεψη βρετανού επιστάτη165. Η 

παραγωγή το 1907 ήταν 30.000 δέµατα βαµβακερού νήµατος, 765.000 γυάρδες από 

βαµβακερά υφάσµατα, δρίλλια και άλλα και 1700 ντουζίνες πετσέτες»166.   

Οι Λαδόπουλοι από την αρχή φαίνεται ότι αγόραζαν τον µηχανολογικό 

εξοπλισµό τους από τους «Brooks and Doxey Ltd.», στο Μάντσεστερ, µέσω Jeremias 

and Co167 και από τον γαλλικό κατασκευαστικό οίκο Fernand Dehaitre. Κάποια 

εξαρτήµατα, µάλιστα κατασκευάζονταν στην Ερµούπολη, στο «Νεώριον και 

Μηχανουργεία Σύρου». Για σχετικό λόγο φαίνεται να ταξίδεψε στην Αγγλία και στη 

Γαλλία ο Εµµανουήλ Λαδόπουλος. Πηγή της εποχής σηµειώνει ότι το εργοστάσιο 

είχε στην αρχή 10.000 ατράκτους, αριθµός που είναι πάνω από το όριο των 

ελληνικών βαµβακοβιοµηχανιών εκείνης της περιόδου και υπολογίζεται ότι θα 

κατανάλωνε 600-800 οκάδες (εισαγόµενου) βαµβακιού.168

Μελετώντας κανείς το ευρετήριο πελατών169 των Λαδόπουλων µέχρι το 1923 

(τα περισσότερα κατάστιχα εντάσσονται χρονικά πριν και κατά τη διάρκεια του 

µεσοπολέµου, ενώ ορισµένα δεν µπόρεσα να εντοπίσω, µολονότι είχαν καταγραφεί 

στο σχετικό κατάλογο του αρχείου) παρατηρεί ότι οι πελάτες του εργοστασίου είναι 

απ’ όλη την Ελλάδα, από το Ρέθυµνο µέχρι τις Σέρρες και από τη Ζάκυνθο µέχρι τη 

Σάµο170.  Μάλιστα τα προϊόντα του εργοστασίου φτάνουν και στην Κύπρο 

(Λευκωσία, Πάφος)171. Παράλληλα  η προξενική έκθεση του 1907 αναφέρει ότι τα 

προϊόντα του εργοστασίου απορροφούνταν από την αγορά όλης της Ελλάδας, ενώ 

κάποιες συναλλαγές γίνονταν και µε την Τουρκία, σε µικρότερη όµως κλίµακα172. 

 
165  Στη δεκαετία του 1870 ξένοι ειδικοί (Άγγλοι, Γάλλοι) αναλαµβάνουν τη διεύθυνση ή την επιστασία  
εργοστασίων, καθώς δεν επαρκούν για τη λειτουργία τους οι ενηµερωτικές επισκέψεις των ιδρυτών 
τους στο εξωτερικό. Στις αρχές του 20ου αιώνα η κλωστοϋφαντουργία χειραφετήθηκε σταδιακά από 
την αυθεντία των ξένων τεχνικών και την τεχνική διεύθυνση την έχουν πλέον Έλληνες. Μόνο στην 
εριουργία µετακαλούνται ακόµα Βέλγοι και Γερµανοί µηχανικοί. Βλ. σχετικά Χρήστος Χατζηιωσήφ, 
Η γηραιά…ό.π., σ. 79. 
166 Foreign Office 1908 – Annual series No 3990…ό.π., Report for the Year 1907 on the trade of the 
Cyclades, London 1908, σ. 8-9. 
167 Το 1912, όπως µας πληροφορεί ο Κατσάµπας, κάποιος Γεώργιος Σταθακόπουλος διεύθυνε το 
γραφείο Chr. Jeremias & Co, µέσω του οποίου γινόταν προµήθειες από την Αγγλία. Βλ. Χριστόφορος 
Α. Κατσάµπας, ό.π., σ.44. 
168  Βασιλική Θεοδώρου – Χρήστος Λούκος, ό.π., σ. 25 και εφηµερίδα Σφαίρα, Πειραιάς 25 
Νοεµβρίου 1895, αρ. 4092. 
169 Όταν λέµε πελάτες εννοούµε τα καταστήµατα τα οποία διοχέτευαν τα προϊόντα στην αγορά. Είναι 
οι εµπορικοί αντιπρόσωποι που αγόραζαν χονδρικά. 
170 Βλ. σχετικά ΓΑΚ – Αρχεία Νοµού Κυκλάδων, Αρχείο βιοµηχανίας Ε. Λαδόπουλου υιών, κατάστιχα 
12, 13, 14, 15 και 21, «ευρετήριο ονοµάτων αλφαβητικό πελατών». 
171 ΓΑΚ – Αρχεία Νοµού Κυκλάδων, Αρχείο βιοµηχανίας Ε. Λαδόπουλου υιών, ό.π., κατάστιχο 13. 
172 Foreign  Office 1908 – Annual series No 3990…ό.π., σ.  9. Όπως βλέπουµε αλλάζει η κατάσταση 
που είχε περιγράψει λίγα χρόνια νωρίτερα στα 1898 ο Άγγλος πρόξενος σχετικά µε το ότι δεν 
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Παράλληλα τα µέλη της οικογένειας επεκτείνουν τις επιχειρηµατικές τους 

δραστηριότητες. Σ’ αυτές πρωτοστατεί, αυτή την περίοδο, ο Αθανάσιος Λαδόπουλος 

που είναι παράλληλα έµπορος, τραπεζίτης, εφοπλιστής, και βιοµήχανος173. Οι 

σύγχρονοί του, εντυπωσιασµένοι απ’ την προσπάθειά του να εµπορευτεί απευθείας µε 

τις Ινδίες, τον θεωρούσαν χαρακτηριστικό αντιπρόσωπο της τρίτης γενιάς των 

Ερµουπολιτών174. 

Ο ίδιος συµµετείχε ουσιαστικά στην ίδρυση της «Νέας Ελληνικής Ατµοπλοΐας», 

αγοράζοντας σε πλειστηριασµό και για λογαριασµό και άλλων µετόχων τα πλοία της 

πρώην εταιρείας, καθώς και το νεώριο και το εργοστάσιό της175. Μαζί µε άλλους 

µετόχους και τον αδελφό τους, Εµµανουήλ, επαναδραστηριοποιούν το 1899 το 

ατµοκίνητο µηχανουργείο της Ελληνικής Ατµοπλοΐας, δηµιουργώντας εταιρεία µε 

την επωνυµία «Νεώριον και Μηχανουργεία Σύρου» της οποίας και εκλέγεται πρώτος 

πρόεδρος176. 

Οι Λαδόπουλοι συµµετείχαν στην αγορά µεγάλων ατµόπλοιων. Μάλιστα το 1899 

αγοράζουν αγγλικό ατµόπλοιο που µετονοµάζουν σε «Ελπιδοφόρος»177. Αργότερα η 

οικογένεια απέκτησε και δεύτερο πλοίο µε την ονοµασία «Ελπιδοφόρος Β’» και 

ιδρύθηκε εφοπλιστική εταιρεία µε γενικό διευθυντή τον Αριστοτέλη Λαδόπουλο178. 

Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζουν την µεταφορά γαιανθράκων (στην αρχή 

τουλάχιστον) και πρώτων υλών για τις ανάγκες του εργοστασίου179. 

Τα οικονοµικά συµφέροντα της εταιρείας υπηρετήθηκαν και µέσα από γαµήλιες 

στρατηγικές, όταν τρία µέλη της οικογένειας συνδέθηκαν µε γόνους επιφανών 

χιώτικων οικογενειών. Ο Αθανάσιος Λαδόπουλος παντρεύτηκε την Όλγα Βαφιαδάκη, 

κόρη του δηµάρχου (κατά τη διάρκεια της θητείας του κατασκευάστηκε το 

δηµαρχείο) και ισχυρότερου οικονοµικού παράγοντα της Ερµούπολης. Ο 

δευτερότοκος γιος, Εµµανουήλ, παντρεύτηκε τη Μαρία, κόρη του δηµάρχου και 

βιοµηχάνου Κ. Τσιροπίνα, ενώ η προίκα της νύφης ανήλθε, ίσως, στο µισό 

 
υπάρχουν συναλλαγές µε το εξωτερικό. Βλ. σχετικά Foreign  Office 1899 – Annual series No 
2252…ό.π., Report for the Year 1898 on the trade of the Cyclades, London 1899, σ. 6. 
173 Βασιλική Θεοδώρου – Χρήστος Λούκος, ό.π. , σ. 17. 
174 Εφηµερίδα Ήλιος, Ερµούπολη 22 Ιουνίου 1894, αρ. 483.-Βλ. και Βασιλική Θεοδώρου – Χρήστος 
Λούκος, ό.π. 

175 Βασίλης Καρδάσης, Από του ιστίου εις τον ατµόν. Ελληνική εµπορική Ναυτιλία 1858 - 1914, Αθήνα 
(ΕΤΒΑ) 1993, σ. 60 - 61 και Βασιλική Θεοδώρου - Χρήστος Λούκος, ό.π., σ. 17. 

176 Βασιλική Θεοδώρου - Χρήστος Λούκος, ό.π., σ. 17 
177 Ό.π., σ. 18. Βλ. και ΓΑΚ - Αρχεία Νοµού Κυκλάδων, Αρχείο Βιοµηχανίας υιών Ε. Λαδόπουλων, 
κατάστιχο 3, «βιβλίον διαφόρων εξόδων του ατµοπλοίου "Ελπιδοφόρος" του έτους 1910, ταξείδιον 
1ον» (11 ∆εκεµβρίου 1909 - τέλη Ιανουαρίου 1910). 

178 Εφηµερίδα Θάρρος, Ερµούπολη 3 Μάη 1940, αρ. 921.  
179 Βασιλική Θεοδώρου – Χρήστος Λούκος, ό.π. , σ. 23. 
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εκατοµµύριο δραχµές180. Τέλος, η Ιφιγένεια Λαδοπούλου παντρεύτηκε τον Θεόδωρο 

Ι. Πετροκόκκινο, τραπεζίτη απ’ την Αθήνα181. 

Ο Αθανάσιος Λαδόπουλος, εκτός απ’ της ιδιότητες του βιοµηχάνου, του εµπόρου, 

του εφοπλιστή και του τραπεζίτη, είχε χρηµατίσει και βουλευτής µε το ∆εληγιαννικό 

κόµµα. Το ίδιο και ο αδελφός του, Εµµανουήλ, που χρηµάτισε και υπουργός 

οικονοµικών στις αντιβενιζελικές κυβερνήσεις Στράτου και Πρωτοπαπαδάκη το 

1922182, αλλά και στην κυβέρνηση Αθανάσιου Ευταξία183. Ο Εµµανουήλ 

Λαδόπουλος πριν εκλεγεί υπήρξε διδάκτορας της Νοµικής µε ιδιαίτερες 

οικονοµολογικές γνώσεις. Το 1915 σε µια παρουσίασή του από την εφηµερίδα 

«Ερµουπολίτης» αναφέρονται τα εξής χαρακτηριστικά των επιχειρηµατικών του 

δραστηριοτήτων: «Εµµανουήλ Λαδόπουλος – Βιοµήχανος, τραπεζίτης και δικηγόρος, 

ιδιοκτήτης του µεγαλύτερου βιοµηχανικού εργοστασίου και µέτοχος του νεωρίου και 

µηχανουργείου Σύρου…»184. Αρχικά, επικεφαλής του εργοστασίου ήταν ο Αθανάσιος 

Λαδόπουλος, έπειτα (γύρω στο 1915) ο Εµµανουήλ185. 

 Το 1925 στο Πανελλήνιο Λεύκωµα Εθνικής Εκατονταετηρίδας  αναφέρεται 

το εργοστάσιο των υιών Ελπιδοφόρου Λαδόπουλου µε έδρα τη Σύρο και προϊόντα  τα 

νήµατα και τα υφάσµατα από βαµβάκι186.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
180 Βλ. εφηµερίδα Ήλιος, Ερµούπολη 13 Νοεµβρίου 1902. 
181 Για τις παραπάνω γαµήλιες στρατηγικές της οικογένειας Λαδοπούλου βλ. και Βασιλική Θεοδώρου - 
Χρήστος Λούκος, ό.π., σ. 18 - 19. 

182 Ό.π., σ. 19. 
183 Βοβολίνης Κ. και Σπ., ό.π., τ. Γ', σ. 177α.- Για τις υπουργίες του Εµµανουήλ Λαδόπουλου βλ. και 

Douglas Dakin, H ενοποίηση της Ελλάδας, 1770-1923, µετάφραση: Α. Ξανθόπουλος, Αθήνα (ΜΙΕΤ) 
4 1998, παράρτηµα Β΄: Κυβερνήσεις στην Ελλάδα, 1833-1924, σ. 433 και 435. 

184 Εφηµερίδα Ερµουπολίτης, Σύρος 24 Νοεµβρίου 1915, αρ. 1204 - 604. 
185 Βασιλική Θεοδώρου – Χρήστος Λούκος, ό.π. , σ. 19. 
186 Πανελλήνιον Λεύκωµα Εθνικής Εκατονταετηρίδας, ό.π., , τ. β΄, µέρος, β΄, Αθήνα 1925, σ. 21 



 

Τόποι Πελατείας εργοστασίου Λαδόπουλου κατά αλφαβητική 
σειρά/ τόπο (1898 – 1923). Πηγή: ΓΑΚ-Αρχεία Νοµού Κυκλάδων, 
Αρχείο βιοµηχανίας υιών Λαδόπουλου, κατάστιχα 4, 12, 13, 14, 15 

και 21. 
 
 

Αγ. Κήρυκας 
Αγά (Εύβοια) 
Αγρίνιο 
Αθήνα 
Αϊβαλί 
Αίγινα 
Αίγιο 
Αϊδίνι 
Αιτωλικό 
Αλιβέρι 
Αµαλιάδα 
Αµοργός 
Άµφισσα 
Άνδρος 
Αργοστόλι 
Άρτα 
Αρχάνες 
Άστρος 
Αταλάντη 
Αυλώνα 
Αχλαδόκαµπος 
Βάγια (Θήβες) 
Βαθύ 
Βαρυµπόµπη 
Βόλος 
Κόνιτσα 
Γαργαλιάνοι 
Γαστούνη 
Γύθειο 
∆αύλεια 
∆εδέαγατς 
∆ιακοφτό 
Ερµιόνη 
Ζάκυνθος 
Ηράκλειο Κρήτης 
Θήβα 
Θήρα 
Ιεράπετρα 
Ικαρία 
Ίος 
Ιτέα (Άµφισσα) 
Καβάλα 
Καλάβρυτα 
Καλαµάτα 

Καρδίτσα 
Καρλόβασι 
Καρπενήσι 
Κάρυστος 
Καστελόριζο 
Κατοχή (Αγρίνιο) 
Κερατέα 
Κέρκυρα 
Κεφαλληνία 
Κόνιτσα 
Κορώνη 
Κορωπί 
Κρανίδι 
Κύθηρα 
Κύµη 
Κυπαρισσία 
Κως 
Λαµία 
Λάρισα 
Λάρνακα (Κύπρος) 
Λαύριο 
Λιβαδειά 
Λευκάδα 
Λευκωσία (Κύπρος) 
Λεωνίδιο 
Μάνδρα 
Μαντούδι (Εύβοια) 
Μαραθόκαµπος 
Μαρκόπουλο 
Μεγαλούπολη 
Μεθώνη 
Μεσολόγγι 
Μήλος 
Μόλυβος (Λέσβος) 
Νάξος 
Ναύπακτος 
Ναύπλιο 
Νεάπολη 
Νεµέα 
Ξυλόκαστρο 
Παλαιόχωρα 
Πάργα 
Πάτρα 
Πάφος (Κύπρος) 

Πειραιάς 
Πέργαµος 
Πύλος 
Πρέβεζα 
Πύργος 
Ράχη (Ικαρίας) 
Ραιδεστός 
Ρέθυµνο 
Σαλαµίνα 
Σάµος 
Σέριφος 
Σέρρες 
Σητεία 
Σκιάθος 
Σκόπελος 
Σπάρτη 
Στενή 
Σύρος 
Τήνος 
Τοπόλια (Χανιά) 
Τρίπολη 
Ύδρα 
Φιλιατρά 
Φούρνοι 
Χάλκη 
Χαλκίδα 
Χανιά 
Χαροκόπειο (Μεσσηνία) 
Χίος 
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β. Η µετατροπή του εργοστασίου σε Ανώνυµη Εταιρεία  

 

  
 
 
 
 
Σήµα Κατατεθέν της «Βιοµηχανίας Βάµβακος Ανωνύµου Εταιρείας Σύρου», όπως 

µετονοµάστηκε το εργοστάσιο των υιών του Ελπιδοφόρου Λαδόπουλου. Πηγή: Κ. 

Γερασιµίδης, Το Πανόραµα της Σύρου, Σύρος 1933, σ. 85. 
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Το 1927  η εταιρεία «Ελπιδοφόρου Λαδόπουλου Υιοί», σύµφωνα και µε το 

άρθρο 4 του Νόµου 2190 «Περί Ανωνύµων Εταιρειών» µετατράπηκε σε ανώνυµη µε 

την επωνυµία «Βιοµηχανία βάµβακος Ανώνυµος Εταιρία Σύρου (πρώην Ε. 

Λαδόπουλου Υιοί)»187. Έδρα της εταιρείας ορίστηκε η Ερµούπολη της Σύρου188. Η 

διάρκεια της εταιρείας ήταν 40 έτη, αρχόµενα από την ηµέρα δηµοσιεύσεως στην 

εφηµερίδα της κυβερνήσεως189. Το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε  σε δέκα 

εκατοµµύρια δρχ. και διαιρέθηκε σε 20.000 µετοχές των 500 δρχ. η καθεµία190. 

Πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου της εταιρείας ορίστηκε ο Εµµανουήλ 

Λαδόπουλος191. Με σηµαντικό ποσοστό µετείχε και ο Αριστοτέλης Λαδόπουλος192, 

ενώ ο άλλος αδελφός, Αθανάσιος δεν συµµετείχε καθόλου, καθώς πέθανε πολύ πριν 

τη µετατροπή της εταιρείας σε ανώνυµη193. Επίσης, µέτοχοι στην νέα εταιρεία έγιναν 

τα ανίψια και οι αδελφές του αποβιώσαντος τέταρτου αδελφού, Κωνσταντίνου 

Λαδόπουλου194. Σύµφωνα µε το καταστατικό του 1927 εκλέχτηκαν δύο τακτικοί και 

δύο αναπληρωµατικοί ελεγκτές  της επιχείρησης. Πρόκειται για τους Νικόλαο 

Ζερβουδάκη, τραπεζικό υπάλληλο και τον Παύλο Αναγνωστόπουλο, 

παραγγελειοδόχο (τακτικά µέλη) και τους Μικέ Πουτούς, κτηµατία και ∆ηµήτριο 

Κουτσή, εργοστασιάρχη βυρσοδεψίας (αναπληρωµατικοί)195. Στο µετοχικό κεφάλαιο 

της εταιρείας φαίνεται να συµµετέχει και η τέταρτη γενιά των Λαδόπουλων και 

συγκεκριµένα οι γιοι του Αθανασίου, Ελπιδοφόρος και ∆ηµήτριος196. 

. 

 

 

 

 

 
                                                 
187 Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ∆ελτίον Ανωνύµων Εταιρειών, αρ. 57 (1 Σεπτεµβρίου 1927) και 
συγκεκριµένα βλ. το καταστατικό της εν λόγω εταιρείας. 
188 Ό.π., άρθρο 2. 
189 Ό.π., άρθρο 4. 
190 Ό.π., άρθρο  5 § 1. 
191 Ό.π., άρθρο 15 § 5. 
192 Ό.π., σ. 496. 
193 Βασιλική Θεοδώρου – Χρήστος Λούκος, ό.π. , σ. 19. 
194 Ο Κωνσταντίνος Λαδόπουλος πέθανε άγαµος το 1926. Βλ. σχετικά Βασιλική Θεοδώρου – Χρήστος 
Λούκος, ό.π..- Εφηµερίδα  Θάρρος, Ερµούπολη, 17 Σεπτεµβρίου 1926. 
195 Ό.π., άρθρο 34. 
196 Βλ. Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ∆ελτίον Ανωνύµων Εταιρειών, αρ. 57 (1 Σεπτεµβρίου 1927) και 
συγκεκριµένα το υπ' αριθµ. 17345 καταστατικό. 
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γ. Η µετέπειτα λειτουργία του εργοστασίου 

 

Μετά το θάνατο του Εµµανουήλ (1936), ο Αριστοτέλης Λαδόπουλος έµεινε ο 

µόνος υπεύθυνος της επιχείρησης197. Ήδη από το 1928 είναι γενικός διευθυντής του 

εργοστασίου198. Το εργοστάσιο µε την επωνυµία «Βιοµηχανία βάµβακος Ανώνυµος 

Εταιρία Σύρου (πρώην Ε. Λαδόπουλου Υιοί)» λειτούργησε στην Ερµούπολη ως την 

Κατοχή. Την περίοδο 1942-1943 άρχισε η διαδικασία της µεταφοράς του 

εργοστασίου στην Αθήνα, στην οδό Θηβών, κοντά στο τρίτο Νεκροταφείο. Οι 

προφορικές µαρτυρίες αναφέρουν ότι οι εργάτες θρηνούσαν, καθώς πολλοί απ’ 

αυτούς θα έχαναν την εργασία τους µε τη µεταφορά του εργοστασίου. 

Το εργοστάσιο λειτουργούσε ήδη στην Αθήνα, όταν σε ναυάγιο του πλοίου 

Σπερχειός, το Μάη του 1945, πνίγηκε ο δυναµικότερος εκπρόσωπος της τέταρτης 

γενιάς των Λαδόπουλων, ο γιος του  Εµµανουήλ, Ελπιδοφόρος. Μάλιστα και η 

τέταρτη γενιά των Λαδόπουλων φαίνεται να ασχολούταν µε άλλες εργασίες 

παράλληλα µε το εργοστάσιο. Χαρακτηριστικά ο ένας γιος του, του Αθανάσιου 

Λαδόπουλου, ο Ελπιδοφόρος, ήταν χρηµατιστής, κάτοικος Παρισίων (Hotel Regina), 

ενώ ο άλλος µε το όνοµα ∆ηµήτρης, ήταν αντιπρόσωπος εµπορικών οίκων (κάτοικος 

Αθηνών). Και οι δύο συµµετείχαν παράλληλα στο µετοχικό κεφάλαιο της  Ανωνύµου 

Εταιρείας199. Μετά το ναυάγιο, δόθηκε τέλος στην παρουσία της οικογένειας στη 

Σύρο200. 

Το εργοστάσιο συνέχισε τη λειτουργία του  στην Αθήνα µε κύριο µέτοχο 

(κατά 50%) τον Αριστοτέλη Λαδόπουλο. Στο µετοχικό κεφάλαιο συµµετείχαν και οι 

δύο αδελφές του πνιγέντος Ελπιδοφόρου Λαδόπουλου, Άννα και Καλλιόπη. Ο 

Αριστοτέλης πέθανε το 1965 και τον διαδέχτηκε ο γιος του Αθανάσιος.201

 

 

 

 

                                                 
197 Εφηµερίδα Θάρρος, Ερµούπολη 18 ∆εκεµβρίου 1936. 
198 Βλ. σχετικά Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ∆ελτίον Ανωνύµων Εταιρειών, αρ. 13 (26 Ιανουαρίου 
1928), «περί εκπροσώπησης Α.Ε. Βιοµηχανίας Βάµβακος Ανώνυµος Εταιρεία Σύρου», άρθρο 12. 
199 Βλ. Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ∆ελτίον Ανωνύµων Εταιρειών, αρ. 57 (1 Σεπτεµβρίου 1927) και 
συγκεκριµένα το υπ' αριθµ. 17345 καταστατικό. 

200 Βασιλική Θεοδώρου – Χρήστος Λούκος, ό.π. , σ. 19. - Χρήστος Λούκος, «Το αρχείο Λαδόπουλου 
στην Ερµούπολη», Τετράδια Εργασίας 21, Αρχεία Βιοµηχανικών Επιχειρήσεων, ό.π., σ. 132. 
201 Ό.π., σ. 36, σηµ. 83. 
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3. Το εργοστάσιο Βαρδάκα 

α. Η ίδρυση του εργοστασίου  Βαρδάκα 

 

Το νηµατουργείο Βαρδάκα ιδρύθηκε το 1910 ως οµόρρυθµη εµπορική εταιρεία µε 

την επωνυµία «Ιωάννης και Νικόλαος Βαρδάκας, Παναγιώτης Σπάθης και Μιχαήλ 

Σέτερης» που συστάθηκε µε το υπ’ αριθ. 656 της 29ης Απριλίου 1910 συµβολαίο του 

τότε συµβολαιογράφου Ερµουπόλεως Χαράλαµπου Στεκούλη202. Την επιχείρηση 

ίδρυσαν τα αδέλφια Κωνσταντίνος, Παντελής και Ιωάννης Βαρδάκας, γιοι του 

Κυριαζή απ’ τα Μοσχονήσια µαζί µε τον Μιχαήλ Σέττερη από την Τρίπολη και τους 

Θεόδωρο και Παναγιώτη Σπάθη. Ο Ιωάννης και ο Κωνσταντίνος Βαρδάκας, όπως και 

ο αδελφός του, Παντελής, ήταν µηχανικοί203. Όσο για τον Μιχαήλ Σέτερη ήταν 

ωρολογοποιός204. Επικεφαλής της εταιρείας ήταν ο Ιωάννης Κυριαζή Βαρδάκας 

(1867 – 1945), που εργάστηκε πρώτα στο ∆ήµο, στη συνέχεια έγινε εργολάβος 

(ασχολήθηκε και  µε την κατασκευή του µόλου, στο λιµάνι της Ερµούπολης) και 

έπειτα βιοµήχανος, ενώ εκλέχτηκε πρόεδρος του Εµπορικού και Βιοµηχανικού 

Επιµελητηρίου Σύρου205. 

Οι εφηµερίδες Ελεύθερος Κόσµος και Ελευθερία του 1945 αναφέρουν ότι στην 

επιχείρηση συµµετείχαν και τα τέσσερα αδέλφια της οικογένειας Βαρδάκα (Ιωάννης, 

Κωνσταντίνος, Παντελής και Εµµανουήλ). Οι τρεις πρώτοι ήταν, όπως είπαµε, 

µηχανικοί, ενώ ο τέταρτος, Εµµανουήλ,  δικηγόρος206. Απ’ ό,τι φαίνεται η εταιρεία 

ιδρύθηκε µε τα αρχικά κεφάλαια του µηχανικού και εργολάβου Ιωάννη Βαρδάκα που 

τα αποκόµισε κυρίως απ’ την κατασκευή του µόλου της Ερµούπολης. Ουσιαστικά 

στη διοίκηση του εργοστασίου συµµετείχαν οι Ιωάννης και Νικόλαος Βαρδάκας (γιος 

του Παντελή Βαρδάκα), και όταν µετατράπηκε σε Ανώνυµη Εταιρεία (1937) στο 

διοικητικό συµβούλιο  µετείχαν από την οικογένεια ο Ιωάννης Κυριαζή Βαρδάκας, ο 

                                                 
202 Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ∆ελτίον Ανωνύµων Εταιρειών, αρ. 385 (17 ∆εκεµβρίου 1937), 
καταστατικό "Νηµατουργείου Σύρου Βαρδάκας Α.Ε.". Για το καταστατικό της εταιρείας βλ. και 
ΓΑΚ - Αρχεία Νοµού Κυκλάδων, Αρχείο Βιοµηχανίας Βαρδάκα, φάκελος 999, υποφάκ. 1. 

203 Χριστίνα Αγριαντώνη - Αγγελική Φενερλή, ό.π., σ. 132. 
204 Σύµφωνα µε συνέντευξη µε τον συνταξιούχο δικηγόρο ∆ηµ. Αθ. Κρίνο στην Ερµούπολη στις 

14/8/2002. 
205 Ό.π. και Χριστίνα Αγριαντώνη - Αγγελική Φενερλή, ό.π., σ. 132. - Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, 
∆ελτίον Ανωνύµων Εταιρειών, αρ. 385 (17 ∆εκεµβρίου 1937), ό.π., άρθρο 18 § 5. 
  Επίσης βλ. Πανελλήνιον Λεύκωµα Εθνικής Εκατονταετηρίδος, ό.π., τ. Β', µέρος Β', σ. 185. 
206 Εφηµερίδα Ελεύθερος Κόσµος, Σύρος 21 Ιουλίου 1945 και Εφηµερίδα Ελευθερία, Σύρος 26 Ιουλίου 

1945. -Εφηµερίδα Ασπίς, Σύρος 22 Ιουλίου 1945, αρ. 28. 
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αδελφός του, Παντελής Βαρδάκας, και ο γιος του τελευταίου Νικόλαος207 (που 

πέθανε πρόωρα).  

Αν και στην εταιρεία δε φαίνεται να συµµετείχαν ενεργά τα αδέλφια 

Κωνσταντίνος και Εµµανουήλ, εντούτοις το νηµατουργείο χαρακτηρίζεται ως 

«οικογενειακή επιχείρηση»208 που «ο Παντελής Βαρδάκας ίδρυσε και εθεµελίωσε 

µετά των αδελφών του»209. Επιπλέον, υπήρχαν στενοί οικογενειακοί δεσµοί. Οι 

περιουσίες των αδελφών Βαρδάκα ήταν τυπικά χωριστές, ουσιαστικά όµως «η 

περιουσία του ενός ήταν πάντα στη διάθεση του άλλου για κάποια εµπορική (ή και 

φιλανθρωπική) πράξη». Το γεγονός ότι οι µόνοι κληρονόµοι των 4 αδελφών ήταν τα 

2 παιδιά (και έπειτα η κόρη, µετά το θάνατο του γιου, Νικολάου) του Παντελή 

Βαρδάκα, ενίσχυσε, ίσως, αυτούς τους δεσµούς210. 

Τα πρώτα µηχανήµατα του εργοστασίου Βαρδάκα ήταν βρετανικής κατασκευής 

των οίκων «Lord Brothers» (1910) και «Hovart and Bulloh» (1910) -πρόκειται για 

κλωστικές µηχανές. Ο εξοπλισµός του εργοστασίου συµπληρώθηκε από ατράκτους 

των  κατασκευαστικών οίκων «Brooks and Doxey» (1925 και 1927), από µία ανέµη 

του οίκου «Τόµας Χόλτ» (παλαιά, χ.χ.)211

Το 1923 και το 1925 αναφέρεται το εργοστάσιο στο Πανελλήνιο Λεύκωµα 

Εθνικής Εκατονταετηρίδας µε την επωνυµία «Βαρδάκας, Σπάθης και Σία», µε έδρα τη 

Σύρο και προϊόντα τα νήµατα από βαµβάκι212. Αξίζει να σηµειωθεί ότι στο αρχείο 

Βαρδάκα στην Ερµούπολη, εντοπίσαµε έγγραφο της δεκαετίας του 1930 (µη 

συµπληρωµένο) που αναφέρει την εταιρεία µε νέα επωνυµία και συγκεκριµένα τον 

τίτλο «Νέον Κλωστήριον Σύρου, Η «ΠΡΟΟ∆ΟΣ» Ι. & Π. Βαρδάκα, Σπάθη και 

                                                 
207 Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ∆ελτίον Ανωνύµων Εταιρειών, αρ. 385 (17 ∆εκεµβρίου 1937), άρθρο 

9. 
208 Εφηµερίδα Ελευθερία, Σύρος 26 Ιουλίου 1945, αρ. 43 - εφηµερίδα Ελεύθερος Κόσµος, Σύρος 21 
Ιουλίου 1945 - εφηµερίδα Η Ελληνική Ώρα, Αθήνα 28 Ιουλίου 1945, αρ. 403. 

209 «γνωστήν οικογενειακήν βιοµηχανίαν Νηµατουργίας...», βλ. εφηµερίδα Ελευθερία, Σύρος 26 
Ιουλίου 1945, αρ. 43. 

210 Εφηµερίδα Ελεύθερος Κόσµος, Σύρος 21 Ιουλίου 1945 και εφηµερίδα Ελευθερία, Σύρος 26 Ιουλίου 
1945, αρ. 43. 

211 Εφηµερίδα Ελεύθερος Κόσµος, Σύρος 30 Ιουλίου 1947 και 18 Αυγούστου 1947. Για τα µηχανήµατα 
του εργοστασίου βλ. ΓΑΚ - Αρχεία Νοµού Κυκλάδων, Αρχείο Βιοµηχανίας Βαρδάκα, φάκελος 1004 
(απογραφή εργοστασίου). Για ενηµερωτικά φυλλάδια µηχανηµάτων βλ. και ΓΑΚ - Αρχεία Νοµού 
Κυκλάδων, ό.π., φάκελος 793, 800, 879, 999, 1122, 1131, αλλά και φάκελος 1191 (προσφορά από 
την Siemens - παραγγελία µηχανηµάτων). Στον φάκελο 1131 υπάρχουν φυλλάδια των εταιρειών 
"American Machine Company" και "A Hind Corporation". Ενώ στον φάκελο 1122/υποφακ. 2 
έχουµε παραγγελία ανταλλακτικών του Βαρδάκα από το εργοστάσιο "Guldner Mototen 
Gesellschaft" (11/5/1928). 

212 Πανελλήνιον Λεύκωµα Εθνικής Εκατονταετηρίδας 1821 - 1921, ό.π., 1923 και 1925, σ. 21 και 22 
αντίστοιχα. 
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Σέτερη»213. Από ότι φαίνεται, πέρα από τα ονόµατα των άλλων µετόχων, την περίοδο 

αυτή συµµετέχει στην εταιρεία δυναµικά και ο Παντελής Βαρδάκας, ενώ λίγο 

αργότερα, µε τη µετατροπή της επιχείρησης σε Ανώνυµη επανέρχεται στο προσκήνιο 

ο γιος του Νικόλαος. 

 

 

 

 
 
 
Σήµα κατατεθέν του νηµατουργείου Ι. & Π. Βαρδάκα, Σπάθη και Σέτερη που φέρει 

την επωνυµία «Η πρόοδος», τη δεκαετία του 1930. Πηγή: ΓΑΚ – Αρχεία Νοµού 

Κυκλάδων, Αρχείο βιοµηχανίας Βαρδάκα, φάκελος 2047. 

 

 

 

                                                 
213 ΓΑΚ – Αρχεία Νοµού Κυκλάδων, Αρχείο βιοµηχανίας Βαρδάκα, φάκελος 2047. 
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Σήµα κατατεθέν της ίδιας εταιρείας. Τονίζουµε την ύπαρξη βαφείου και 

λευκαντήριου. Πηγή: Μάνος Ελευθερίου, Ενθύµιον Σύρου, Αθήνα (Γνώση) χ.χ.. 

 

β. Η µετατροπή του εργοστασίου σε  Ανώνυµη Εταιρεία 

 

Το 1937 η εταιρεία «Βαρδάκα» µετατράπηκε σε Ανώνυµη214, µε την επωνυµία 

«Νηµατουργείον Σύρου Βαρδάκας Α.Ε.», µε έδρα την Ερµούπολη. Η διάρκεια της 

εταιρείας ορίστηκε στα 30 χρόνια215, ενώ το ∆ιοικητικό Συµβούλιό της αποτελούνταν 

από τους Παντελή, Ιωάννη και Νικόλαο Βαρδάκα (γιο του Παντελή Βαρδάκα), τον 

Γεώργιο Γιατράκο και τον Ευάγγελο Στ. Μπαρµπέτα216. Αντικείµενο της εταιρείας 

ήταν η βιοµηχανία νηµατουργίας και κάθε άλλη εργασία που είχε σχέση µε τη 

βιοµηχανία του βάµβακος217. Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του καταστατικού, το µετοχικό 

κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στα 18.000.000 δρχ. και διαιρέθηκε σε 18.000 

µετοχές των χιλίων δραχµών η καθεµία218. Με το άρθρο 5 του καταστατικού,  η 

οικογένεια Βαρδάκα είχε την πλειοψηφία των µετοχών και εποµένως των έλεγχο της 

εταιρείας. Συγκεκριµένα,  ο Ιωάννης Κυριαζή Βαρδάκας  διέθετε το 28.33% και ο 

Νικόλαος Παντελή Βαρδάκας επίσης το 28.33%  του µετοχικού κεφαλαίου της 

επιχείρησης. Φαίνεται πως ο Παντελής Βαρδάκας είχε µεταβιβάσει το µερίδιο του 
                                                 
214 Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ∆ελτίο Ανωνύµων Εταιρειών, αρ. 385 (17 ∆εκεµβρίου 1937). 
215 Ό.π.,  άρθρα 1 και 3. 
216 Ό.π., άρθρο 9, παράγραφος 1 και 2. 
217 Ό.π., άρθρο 2. 
218 Ό.π., άρθρο 4. 
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στο γιο του, Νικόλαο και συµµετείχε µόνο στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Συνολικά η 

οικογένεια Βαρδάκα είχε το 56.66% των µετοχών. Από  τα  παραπάνω φαίνεται ότι τα 

αδέρφια «Βαρδάκα» είχαν  τον έλεγχο της επιχείρησης γι’ αυτό και στην επωνυµία 

της εταιρείας, απ’ ένα σηµείο και µετά, µένει µόνο το επίθετο «Βαρδάκας». 

 Στην εταιρεία συµµετείχε ο Παναγιώτης Σπάθης µε 28.33% επί του συνόλου των  

µετοχών, ο Μιχαήλ Σέττερης µε 15% και ακολουθούσαν οι Γεώργιος Γιατράκος, 

Νικόλαος Καίσαρ και Αντώνιος Ιωάννου219. Γενικός ∆ιευθυντής της εταιρείας, κατά 

την πρώτη εξαετία ορίστηκε ο Ιωάννης Κυριαζή Βαρδάκας220  Το καταστατικό  

προέβλεπε το διορισµό δύο τακτικών και δύο αναπληρωµατικών ελεγκτών221. 

Το εργοστάσιο διέθετε και βαφείο (και λευκαντήριο, όπως προκύπτει από το 

σήµα της εταιρείας/ βλ. παραπάνω), ενώ η συνολική έκταση των εγκαταστάσεων 

στην Ερµούπολη ανερχόταν στα 10.250 τ.µ. επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης 

Σοφίας222. 

γ. Η µετέπειτα λειτουργία του εργοστασίου 

 

Ο Ιωάννης Βαρδάκας υπήρξε µεγάλος ευεργέτης του νησιού. Το 1938 προέβη σε 

δωρεά 15 εκατοµµυρίων δραχµών υπέρ των φιλανθρωπικών ιδρυµάτων της Σύρου, 

ποσό τεράστιο για τα δεδοµένα της εποχής. Ο Κωνσταντίνος Βαρδάκας (1860-1937) 

χρηµατοδότησε την ανέγερση του ναού των Τριών Ιεραρχών (1922) που βρίσκεται 

στο Ισιδώρειο Ορφανοτροφείο Ερµούπολης, ενώ ο Εµµανουήλ Βαρδάκας, εξέχων 

δικηγόρος, προέβη σε ποικίλες φιλανθρωπικές δραστηριότητες. Ο τελευταίος εν ζωή 

αδελφός, Παντελής Βαρδάκας, αποκαλέστηκε µετά τον θάνατο του αδελφού του, 

Ιωάννη, «στυλοβάτης της βιοµηχανίας του τόπου». Ο ίδιος µετά τον θάνατό του 

άφησε τουλάχιστον 10 εκατοµµύρια δρχ.   για το ∆ήµο223. 

Αναλυτικότερα, Ο Ιωάννης Βαρδάκας κληροδότησε το µεγαλύτερο µέρος της 

περιουσίας του για φιλανθρωπικούς σκοπούς και µάλιστα στο νοσοκοµείο Σύρου 

(που έχει το όνοµα Βαρδάκειο και Πρώιο224). Συγκεκριµένα κληροδότησε το 1943 

στο Νοσοκοµείο το 52% των 9100 µετοχών που του αναλογούσαν ως ποσοστό του 

                                                 
219 Ό.π., άρθρο 5. 
220 Ό.π., άρθρο 18 § 5. 
221 Ό.π., άρθρο 30. 
222 Ό.π. άρθρο 5. 
223 Εφηµερίδα Ελεύθερος Κόσµος, Σύρος 21 Ιουλίου 1945 - Εφηµερίδα Ασπίς, Σύρος 22 Ιουλίου 1945 

(αρ. 28) και Χριστίνα - Αγριαντώνη - Αγγελική Φενερλή, ό.π., σ. 132 και 154. 
224 Το όνοµα «Πρώιο» προήλθε, λόγω της χρηµατικής δωρεάς του µεγαλοτραπεζίτη και χρηµατιστή 
Σταµάτιου Κ. Πρώιου, στο Νοσοκοµείο Ερµούπολης, που ανήλθε, γύρω στα 1890, στις 600.000 δρχ. 
Βλ. σχετικά Χρήστος Λούκος, Πεθαίνοντας στη Σύρο…ό.π., σ. 73 και 177. 
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στην εταιρεία225. Το υπόλοιπο 24% των µετοχών κληροδότησε στο Βαρδάκειο 

Φθισιατρείο και το άλλο 24% δώρισε στο Βαρδάκειο Άσυλο Φρενοβλαβών Σύρου226. 

Στο όνοµα του τελευταίου εν ζωή αδελφού Παντελή Βαρδάκα έγινε δωρεά 

κτηµατικής περιουσίας στην πλατεία Μιαούλη για φιλανθρωπικούς σκοπούς αξίας 10 

εκατοµµυρίων δρχ.227 Γενικότερα, τα αδέλφια Βαρδάκα (και οι Κωνσταντίνος και 

Εµµανουήλ) προέβησαν σε φιλανθρωπικές δραστηριότητες, εκτός από τα παραπάνω 

ιδρύµατα, στο ∆ήµο Ερµούπολης, και άλλα ιδρύµατα και πένητες, κτίζοντας 

παράλληλα εκκλησίες (όπως τον ναΐσκο των Τριών Ιεραρχών και τον ενοριακό ναό 

των Ταξιαρχών)228. Η οικονοµική ενίσχυση σε φτωχούς, στο νοσοκοµείο, σε 

εκκλησίες και φιλανθρωπικά ιδρύµατα είχε να κάνει µε την κοινωνική προβολή, την 

υστεροφηµία και τον ανταγωνισµό στο πλαίσιο της τοπικής κοινωνίας. Υπάρχει και η 

άποψη που ερµηνεύει την κίνηση αυτή κάτω από το πρίσµα της φροντίδας των 

αδελφών Βαρδάκα για τη σωτηρία της ψυχής τους229. 

Η επιχείρηση «Βαρδάκας Α.Ε.» συνέχισε τη λειτουργία της και µεταπολεµικά 

µε την επωνυµία «Βαµβακουργεία Σύρου Παντελής Βαρδάκας Α.Ε.»230 (µε µια 

σύντοµη διακοπή 4 ετών κατά τη διάρκεια της Κατοχής231) µε διαφορετική 

διεύθυνση232. 

Για τους τόπους πελατείας στην αρχή λειτουργίας του εργοστασίου δεν 

µπορέσαµε να εντοπίσουµε στοιχεία. Σε πελατολόγιο της εταιρείας «Βαρδάκα»  το 

1938 αναφέρονται πελάτες από διάφορα µέρη της Ελλάδας. Ενδεικτικά αναφέρουµε 

                                                 
225 Βλ. την ιδιόγραφη διαθήκη του (14/7/1943) στα ΓΑΚ - Αρχεία Νοµού Κυκλάδων, Αρχείο 
Βιοµηχανίας Βαρδάκα, φάκελος 800 και 999 (υποφάκ. 2). Πρόκειται για 4732 µετοχές που 
δωρίθηκαν  στο νοσοκοµείο. Βλ. ΓΑΚ - Αρχεία Νοµού Κυκλάδων, Αρχείο Βιοµηχανίας Βαρδάκα, 
φάκελος 999 (υποφάκ. 7), (περί εκπροσώπησης του νοσοκοµείου στις συνελεύσεις, 12/4/1947). 

226 Βλ. ιδιόγραφη διαθήκη, ό.π.  και ΓΑΚ - Αρχεία Νοµού Κυκλάδων, Αρχείο Βιοµηχανίας Βαρδάκα, 
φάκελος 1000 (υποφάκ. 3), πρακτικό 8ης έκτακτης γενικής Συνέλευσης της 16ης Απριλίου 1947. 

227 Εφηµερίδα Ελευθερία, Σύρος 26 Ιουλίου 1945. 
228 Βλ. ΓΑΚ - Αρχεία Νοµού Κυκλάδων, Αρχείο Βιοµηχανίας Βαρδάκα, φάκελος 888 και φάκελος 999, 
υποφάκ. 2, "ιδιόγραφος ∆ιαθήκη". Επίσης βλ. Εφηµερίδα Ασπίς, Σύρος 22 Ιουλίου 1945, αρ. 28 - 
εφηµερίδα Η Ελληνική Ώρα, Αθήνα 28 Ιουλίου 1945, αρ. 103 - εφηµερίδα Ασπίς, Σύρος 22 Ιουλίου 
1945, αρ. 28 - εφηµερίδα Ελεύθερος Κόσµος, Σύρος 21 Ιουλίου 1945 - εφηµερίδα Ελευθερία, Σύρος 
26 Ιουλίου 1945. 

229 Η διάθεση ποσών σε φτωχούς, ευαγή ιδρύµατα, σχολεία, αλλά και εκκλησίες συνδέεται µε µία 
µορφή θρησκευτικότητας και συγκεκριµένα µε την αγάπη για τον πλησίον, καθώς και µε την 
συναίσθηση ότι οι φιλανθρωπίες εξισορροπούν τις αµαρτίες που διαπράχθηκαν στη ζωή. Βλ. σχετικά 
Χρήστος Λούκος, Πεθαίνοντας στη Σύρο…ό.π., σ. 151.  Για τη φιλανθρωπία βλ. και Χρήστο 
Χατζηιωσήφ, ό.π., σ. 39. 
230 και βλ. ενδεικτικά έγγραφο (1965) στα ΓΑΚ – Αρχεία Νοµού Κυκλάδων, Αρχείο Βιοµηχανίας 
Βαρδάκα, φάκελος 2073 (υποφάκ. 11). 
231 ΓΑΚ – Αρχεία Νοµού Κυκλάδων, Αρχείο Βιοµηχανίας Βαρδάκα, , φάκελος 999, «πρακτικό της υπ’ 
αρίθ. 6 της 6ης Γενικής Συνέλευσης  της 9ης ∆εκεµβρίου 1946». 
232 ΓΑΚ - Αρχεία Νοµού Κυκλάδων, Αρχείο Βιοµηχανίας Βαρδάκα, φάκελος 2034 (υποφάκ. 7), 

"Υπόµνηµα Αφορών το Κλωστήριον Βαρδάκα Σύρου".  
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τον Πύργο, τη Νάξο, την Κοκκινιά, τη Λιβαδειά, το Καρλόβασι τη Λάρισα και τον 

Πειραιά233. 

Τα αδέλφια Βαρδάκα, αν και θεωρητικά είχαν τις οικονοµικές δυνατότητες για να 

επενδύσουν και σε άλλες επιχειρήσεις, δεν το έπραξαν και περιόρισαν τον 

επιχειρηµατικό τους ορίζοντα στα όρια της εταιρείας, µιας εταιρείας που άλλαξε 

διεύθυνση234 (τέθηκε υπό εκκαθάριση, ενώ προτάθηκε και αποφασίστηκε διάλυσή 

της). Από τη ρευστοποίηση του ενεργητικού της εταιρείας έλαβαν τα φιλανθρωπικά 

ιδρύµατα τις µετοχές που τους αναλογούσαν, προκειµένου να συσταθεί νέα εταιρεία 

που θα ανανεώσει τον εξοπλισµό του εργοστασίου235.  

Στον µηχανολογικό εξοπλισµό είχαν προστεθεί µία ανέµη του οίκου «Γκέµπρ 

Μάγιερ» (1939), ηλεκτροκινητήρας «Σαξενβερκ» (1939), µποµπίνα «Ζόζεφστυµπς  

Limited» (χ.χ.), κτενιστικές µηχανές «Χάρτµαν» (χ.χ.) και τριφασικοί κινητήρες 

«A.E.G» και «Siemens» (1938 – 1939)236. Τέλος,  σε ειδοποιητήρια αποστολής 

παραγγελίας του 1939 αναφέρεται  η παραγγελία γεννήτριας  τριφασικού ρεύµατος 

εργοστασίου από τον οίκο «Μπράουν Μπόβερι Μπάντεν» Ελβετίας (Brown Boveri – 

Konzern), µέσω της Ανώνυµης Τεχνικής Εργοληπτικής Εταιρείας 

«Παπακωνσταντίνου - Λαγάνας και Σία» που είχε έδρα την Αθήνα. Η αποστολή 

µάλιστα του µηχανήµατος θα γινόταν µέσω του λιµανιού της Τεργέστης237. 

Στη συνέχεια η νέα εταιρεία περνάει µια οικονοµική κρίση και αναγκάζεται να 

συνεργαστεί το 1962 µε την εταιρεία «Κλωστήρια - Υφαντήρια Σύρου Α.Ε.» 

(ιδιοκτησίας Εµµανουήλ  Χατζηλία και συγγενών αυτού) για να λύσει τη συνεργασία 

2 χρόνια αργότερα, επιβαρύνοντας την ήδη βεβαρηµένη οικονοµική θέση της238. 

 

 

                                                 
233 ΓΑΚ – Αρχεία Νοµού Κυκλάδων, Αρχείο βιοµηχανίας Βαρδάκα,  κατάστιχο 145. 
234ΓΑΚ - Αρχεία Νοµού Κυκλάδων, Αρχείο Βιοµηχανίας Βαρδάκα, φάκελος 1000, υποφακ. 3, 

"πρακτικό 8ης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης µετόχων/16.4.1947". Ωστόσο, ο Πρόεδρος του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου, Γ. Γιατράκος, είναι και γαµπρός του Παντελή Βαρδάκα. 

235ΓΑΚ - Αρχεία Νοµού Κυκλάδων, Αρχείο Βιοµηχανίας Βαρδάκα, φάκελος 999, υποφακ. 3 «πρακτικό 
6ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (1946)» και φάκελος 1000, υποφακ. 3 και «8ης Συνέλευσης (1947)»). 
236 Εφηµερίδα Ελεύθερος Κόσµος, Σύρος 30 Ιουλίου 1947 και 18 Αυγούστου 1947. Για τα µηχανήµατα 
του εργοστασίου βλ. ΓΑΚ - Αρχεία Νοµού Κυκλάδων, Αρχείο Βιοµηχανίας Βαρδάκα, φάκελος 1004 
(απογραφή εργοστασίου). Για ενηµερωτικά φυλλάδια µηχανηµάτων βλ. και ΓΑΚ - Αρχεία Νοµού 
Κυκλάδων, ό.π., φάκελος 793, 800, 879, 999, 1122, 1131, αλλά και φάκελος 1191 (προσφορά από 
την Siemens - παραγγελία µηχανηµάτων). Στον φάκελο 1131 υπάρχουν φυλλάδια των εταιρειών 
"American Machine Company" και "A Hind Corporation".  

237 ΓΑΚ - Αρχεία Νοµού Κυκλάδων, Αρχείο Βιοµηχανίας Βαρδάκα, φάκελος 2047. 
238 ΓΑΚ - Αρχεία Νοµού Κυκλάδων, Αρχείο Βιοµηχανίας Βαρδάκα, φάκελος 2034, υποφάκ. 2, 

"Υπόµνηµα Αφορών το Κλωστήριον Βαρδάκα Σύρου". 
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4. Το εργοστάσιο Μπαρµπέτα 

α. Η ίδρυση του εργοστασίου 

 

Οι αδελφοί Μπαρµπέτα, γιοι του Σταύρου Μπαρµπέτα από τις Κυδωνιές (και 

συγκεκριµένα οι Σπύρος, Αντώνιος, ∆ηµήτριος, Γεώργιος και Ευάγγελος)239 

ασχολούνταν µε τις σιδηροκατασκευές και ιδιαίτερα µε την κατασκευή καζανιών για 

τα πλοία. Το µηχανουργείο των αδελφών Μπαρµπέτα (που διεύθυνε κυρίως ο 

Αντώνιος) ήταν από τις σηµαντικότερες βιοµηχανίες της Σύρου. Από τα αδέλφια, ο 

Ευάγγελος Σ. Μπαρµπέτας (κυρίως) στράφηκε στη δηµιουργία υφαντουργείου,240 

συνεργαζόµενος µε τον εφαπλωµατοποιό Σπυρίδωνα Κρυστάλλη και τους αδελφούς 

Κόκκινους (που ήταν έµποροι241 βαµβακιού)242. Η στροφή του Ευάγγελου 

Μπαρµπέτα προς την υφαντουργία είχε ίσως προετοιµαστεί από το γεγονός ότι το 

µηχανουργείο Μπαρµπέτα αναλάµβανε και επισκευές µηχανηµάτων των 

βαµβακουργείων της Ερµούπολης, όπως των Λαδόπουλων, και έτσι ήρθε σε επαφή 

µε την κλωστοϋφαντουργία243. Από την άλλη, κατά τη Χριστίνα Αγριαντώνη, έχει να 

κάνει µε τις περιορισµένες δυνατότητες ανάπτυξης ενός και µόνο τοµέα, όπως η 

σιδηροκατασκευές- ας µην ξεχνάµε ότι το µηχανουργείο των Αφών Μπαρµπέτα στη 

Σύρο είχε να αντιµετωπίσει τον ανταγωνισµό του µεγάλου εργοστασίου «Νεώρια και 

Μηχανουργεία Σύρου Α.Ε.». Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγµατα στις 

βιοµηχανίες επαρχιακών πόλεων  οι οποίες, όταν αποκτούσαν σηµαντικό µέγεθος, 

επεκτείνονταν και σε άλλους κλάδους, βιοµηχανικούς και µη. Στο πλαίσιο αυτής της 

λογικής της πολυαπασχόλησης των κεφαλαίων παρατηρείται, µετά τον Α΄ Παγκόσµιο 

                                                 
239 Για το γενεαλογικό δέντρο της οικογένειας βλ. Πέπη Γαβαλά - Ελένη Γαρέζου, Τα γλυπτά µνηµεία 
του Κοιµητηρίου Αγίου Γεωργίου - Ερµούπολη Σύρος (19ος - 20ος αιώνας), Αθήνα (Υπουργείο 
Αιγαίου - ∆ήµος Ερµούπολης & εκδόσεις "Γνώση") χ.χ., σ. 428 - 429. 

240 Τα αδέλφια Μπαρµπέτα είχαν έρθει σε επαφή µε την βαµβακουργία, καθώς επισκεύαζαν 
κλωστοϋφαντουργικές µηχανές (όπως αυτές των Λαδόπουλων βλ. ΓΑΚ - Αρχεία Νοµού Κυκλάδων, 
Αρχείο Βιοµηχανίας υιών  Ε. Λαδόπουλου, φάκελοι 22 και 30) 
241 Αυτό, ίσως να µην ήταν τυχαίο, καθώς ως έµποροι βαµβακιού ήταν πολύ πιθανό να γνώριζαν από 
πού µπορούσαν να προµηθευτούν καλής ποιότητας βαµβάκι σε προσιτές τιµές.  
242 Βλ. σχετικά Χριστίνα Αγριαντώνη - Αγγελική Φενερλή, ό.π., σ. 126 - Κ. Γερασιµίδης, ό.π., σ. 69 - 
Σύµφωνα µε συνέντευξη µε τον συνταξιούχο δικηγόρο ∆ηµ. Αθ. Κρίνο στην Ερµούπολη στις 
14/8/2002. Επίσης για το υφαντουργείο "Μπαρµπέτα οι πληροφορίες διασταυρώθηκαν σε 
συνέντευξη µε τον κ. Αντώνη Ρηγούτσο, πρώην εργαζόµενο στη βιοµηχανία Μπαρµπέτα και νυν 
εργαζόµενο στο Βιοµηχανικό Μουσείο Ερµούπολης (Ερµούπολη, Αύγουστος 2002). 

243 Βασιλική Θεοδώρου – Χρήστος Λούκος, ό.π., σ. 78 και συγκεκριµένα βλ. απόδειξη επισκευής 
µηχανής των αδελφών Λαδόπουλου. 
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Πόλεµο, η στροφή των κεφαλαίων που είχαν κερδηθεί σε διάφορους τοµείς, προς τη 

βιοµηχανία244. 

Αναλυτικότερα, το υφαντουργείο Μπαρµπέτα ιδρύθηκε το 1921 στην Ερµούπολη 

της Σύρου245 από τον Ευάγγελο Στ.  Μπαρµπέτα, τον Σπυρίδωνα Σ. Κρυστάλλη και 

τους ∆ηµήτριο και Θωµά Χρ. Κόκκινο. ∆ιέθετε υφαντουργείο βαφείο, ήταν από τα 

µεγαλύτερα εργοστάσια του κλάδου και λειτουργούσε µέχρι πρόσφατα246.  Έδρα του 

εργοστασίου ήταν η Ερµούπολη, ενώ οι αρχικές εγκαταστάσεις του (συνολικής 

έκτασης 3.400 τµ.) αποτελούµενες από το κυρίως εργοστάσιο, τις αποθήκες, τους 

βοηθητικούς και κενούς χώρους βρίσκονταν επί της –τότε- λεωφόρου Πτωχοκοµείου, 

κοντά στο σηµερινό Νοσοκοµείο Σύρου247. Το εργοστάσιο Μπαρµπέτα ήταν 

εξοπλισµένο µε τελειότατα –για την εποχή του- ελβετικά µηχανήµατα του οίκου 

«Γκασπάρ»248. Στο Πανελλήνιο Λεύκωµα Εθνικής Εκατονταετηρίδας του 1925 η 

επιχείρηση αναφέρεται µε την επωνυµία «Μπαρµπέτας – Κόκκινος – Κρυστάλλης» 

µε έδρα τη Σύρο και µε προϊόντα τα υφάσµατα από βαµβάκι249. Λίγα χρόνια µετά την 

ίδρυσή του, στο «Πανόραµα της Σύρου» του Κ. Γερασιµίδη αναφέρεται ως 

«Εργοστάσιον Βαµβακερών Υφασµάτων Ευάγγελου Σ. Μπαρµπέτα» µε έδρα τη 

Σύρο250.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
244 Χριστίνα Αγριαντώνη, «Βιοµηχανία», Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα, ό.π., σ. 210. 
245 Βλ. Κ. Γερασιµίδης, ό.π., Σύρος 1933, διαφηµιστικό έντυπο εταιρείας "Μπαρµπέτα". 
246 Χριστίνα Αγριαντώνη - Αγγελική Φενερλή, ό.π., σ. 131. 
247 Βιβλιοθήκη Σταύρου Βαφία (Ερµούπολη) αρ. 727 α' 2, "Υφαντήριον Σύρου Ευάγγελος Σ. 
Μπαρµπέτας Α.Ε.", Καταστατικόν, φύλλον ∆ελτίου Ανων. Εταιρειών, αρ. 86/1936, 370/1956, 
196/1958 και ιδιαίτερα βλ. το άρθρο 5 του ∆ελτίου Ανων. Εταιρειών, αρ. 86/1936. 

248 Κ. Γερασιµίδης, ό.π. (διαφηµιστικό έντυπο εταιρείας). 
249 Πανελλήνιο Λεύκωµα Εθνικής Εκατονταετηρίδας... ό.π., τ. Β', µέρος Β', Αθήνα 1925, σ. 21. 
250 Κ. Γερασιµίδης, ό.π.  (διαφηµιστικό έντυπο εταιρείας). 
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β. Η µετατροπή  του εργοστασίου σε Ανώνυµη Εταιρεία 

 
Η εταιρεία µετατράπηκε σε ανώνυµη το 1936 µε την επωνυµία «Υφαντήριον 

Σύρου Ευάγγελος Σ. Μπαρµπέτας Ανώνυµος Εταιρεία» µε έδρα την Ερµούπολη251. Η 

διάρκεια της εταιρείας ήταν 30 χρόνια, ενώ το µετοχικό της κεφάλαιο  ορίστηκε 

αρχικά στα 14.000.000 δρχ. και διαιρέθηκε σε 14.000  µετοχές, ονοµαστικής αξίας 

1000 δρχ. η καθεµία252. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εν 

λόγω εταιρείας αποτελούνταν από τους Ευάγγελο Σ. Μπαρµπέτα253 που είχε την 

συντριπτική πλειοψηφία των µετοχών (12.000 µετοχές), τον ∆ηµήτριο Σ. Μπαρµπέτα 

(500 µετοχές), τον Σταύρο Χατζηδάκη (200 µετοχές) και τον Γεώργιο Α. Καλόξυλο 

(επίσης 200 µετοχές)254. Το σηµαντικότερο είναι ότι οι παλαιότεροι συνεργάτες 

Κρυστάλλης και ο Κόκκινος, σ’ αυτήν τουλάχιστον τη φάση, δε συµµετέχουν όχι 

µόνο στην διοίκηση, αλλά ούτε καν ως απλοί µέτοχοι της εταιρείας255.  

Σκοπός της επιχείρησης ήταν η βιοµηχανία υφαντουργίας και γενικότερα η 

βιοµηχανία βάµβακος256, γι’ αυτό και στα προϊόντα της εταιρείας συγκαταλέγονται 

δρίλλια, καπαρτίνες, οξφόρδια, στρωµατσόπανα, εσωφόρια, τσαγκαρόπανα, 

καπαρτίνες υποδηµάτων κ.α.257.  

 

                                                 
251 Βλ. καταστατικό, αρ. 32000 και Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ∆ελτίο Ανωνύµων Εταιρειών, αρ. 

86/1936, άρθρο 1. 
252 Ό.π., άρθρα 3 και 4. 
253 Σύµφωνα µε το καταστατικό ορίστηκε Ο Ευάγγελος  Μπαρµπέτας γενικός διευθυντής της εταιρείας 
για την πρώτη εξαετίας από της σύσταση της Α.Ε. Βλ. Το καταστατικό, άρθρο 18. 
254 Στο άρθρο 30 του καταστατικού ορίζονται οι δύο τακτικοί και οι δύο αναπληρωµατικοί ελεγκτές. 
255 Ό.π., άρθρο 5 και άρθρο 9. 
256 Ό.π., άρθρο 2. 
257 Κ. Γερασιµίδης, ό.π. 
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   Σήµα Κατατεθέν του υφαντηρίου Σύρου «Ευάγγελος Μπαρµπέτας Α.Ε.» 
Το παραπάνω σήµα βρίσκεται στα ΓΑΚ – Αρχεία Νοµού Κυκλάδων, στην 

Ερµούπολη και είναι τοποθετηµένο πάνω στο σχετικό αρχείο (φωτογρ. Αύγουστος 

2002). (Να σηµειωθεί ότι  η συγκεκριµένη µεταλλική ταµπέλα είναι κατασκευασµένη 

στο εργοστάσιο εµαγιέ της Κέας). 

 

 

 

 

 61



 

γ. Η µετέπειτα λειτουργία του εργοστασίου 

 
Ο  Ευάγγελος Στ. Μπαρµπέτας δεν περιορίστηκε στην ίδρυση και λειτουργία του 

παραπάνω υφαντηρίου. Απ’ ό,τι φαίνεται συµµετείχε στο µετοχικό κεφάλαιο της 

εταιρείας «Νηµατουργείου Σύρου Βαρδάκας Α.Ε.», έχοντας µάλιστα 1000 µετοχές 

επί συνόλου 23.000, εξασφαλίζοντας έτσι το 4,3% περίπου του µετοχικού κεφαλαίου 

της εταιρείας Βαρδάκα258. 

Μια τέτοια ενέργεια δεν είναι τυχαία, καθώς, όπως αναφέρεται στο πρακτικό της 

έκτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετοχών της εταιρείας «Νηµατουργείον 

Σύρου Βαρδάκας Α.Ε.», ο Ευάγγελος Μπαρµπέτας, προµηθευόταν νήµατα από το 

νηµατουργείο Βαρδάκα για το δικό του υφαντήριο. Μάλιστα πρότεινε  την ανανέωση 

των µηχανηµάτων του νηµατουργείου, καθώς, όπως διατυπώνει ο ίδιος: «…εάν κρίνω 

επί των  νηµάτων τα οποία µοι χορηγεί η εταιρία προς ύφανσιν εν τω Υφαντηρίω µου  

πρέπει να είπω ότι, παρά τας καταβαλοµένας προσπαθείας  παρά της ∆ιοικήσεως της 

Εταιρίας  (Βαρδάκα) και παρά την χρησιµοποιουµένην αρίστην  ποιότητα βάµβακος, 

η βιοµηχανική απόδοσις δεν είναι η προσήκουσα, οφειλοµένη εις την παλαιότητα και 

ελαττωµατικότητα πλείστων εκ των µηχανηµάτων της Εταιρίας…»259. 

Το εργοστάσιο «Μπαρµπέτα» συνέχισε τη λειτουργία του αµέσως µετά τον Β’ 

Παγκόσµιο πόλεµο. Ήδη το 1945 αναφέρεται το «Υφαντήριον Σύρου Μπαρµπέτας 

Α.Ε.», ενώ ο Ευάγγελος Σ. Μπαρµπέτας είναι το 3ο εκλεγµένο µέλος του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της Ένωσης Βιοµηχάνων Σύρου (6 Ιουνίου 1948)260. Στον οδηγό της 

ελληνικής βιοµηχανίας του 1949 αναφέρεται το υφαντήριο «Ευάγγελος Σ. 

Μπαρµπέτας» µε έδρα τη Σύρο261. 

Αναφορικά µε το  πελατολόγιο του εργοστασίου «Μπαρµπέτα» πρέπει να 

επισηµάνουµε ότι τα περισσότερα διασωθέντα έγγραφα εντάσσονται χρονικά στη 

µεταπολεµική περίοδο, εποµένως, µόνο υποθέσεις µπορούµε να κάνουµε. 

Επισηµαίνουµε λοιπόν ότι µεταπολεµικά η παραγωγή της εταιρείας Μπαρµπέτα 

                                                 
258 ΓΑΚ - Αρχεία Νοµού Κυκλάδων, Αρχείο Βιοµηχανίας Βαρδάκα, φάκελος 999, υποφάκ. 7 και 
φάκελος 1000, υποφάκ. 5. 

259 ΓΑΚ - Αρχεία Νοµού Κυκλάδων, Αρχείο Βιοµηχανίας Βαρδάκα, φάκελος 999, υποφάκ. 3, 
"πρακτικόν υπ' αριθµ. 6 της έκτης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της εταιρείας... "Νηµατουργείον 
Σύρου Βαρδάκας Α.Ε." της 9ης ∆εκεµβρίου 1946", σ. 23. 

260 ΓΑΚ - Αρχεία Νοµού Κυκλάδων, Οµοσπονδία Εµπόρων - Βιοτεχνών Κυκλάδων, Εµπορικό - 
Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Σύρου (στο εξής ΟΕΒΚ/ΕΒΕΣ), φάκελοι 131Α και 131Β. 

261 Βιβλιοθήκη Υπουργ. Εθν. Οικον., Σύνδεσµος Ελλήνων Βιοµηχάνων, Οδηγός... ό.π., σ. 56. 
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προωθούταν, µέσα από ένα εκτεταµένο δίκτυο αντιπροσώπων, σε όλες σχεδόν τις 

περιοχές της Ελλάδας262. 

Στα τέλη της δεκαετίας του 1970 προτείνεται η επέκταση και καθετοποίηση του 

υφαντουργείου «Ευάγγελος Στ. Μπαρµπέτας» σε  βιοµηχανία  υφασµάτων και 

ετοίµων ενδυµάτων.  Προτείνεται έτσι, σύµφωνα µε την προκαταρκτική µελέτη, η 

ίδρυση εργοστασίου ετοίµων ενδυµάτων, η ίδρυση κλωστηρίου και η επέκταση των 

εγκαταστάσεων του υφαντηρίου και φινιριστιρίου263. Αν συνδυάσουµε την παραπάνω 

πρόταση της σχετικής µελέτης µε την µαρτυρία του πρώην εργαζόµενου στην 

επιχείρηση, Αντώνη Ρηγούτσου, για τη δηµιουργία την ίδια χρονική περίοδο 

κλωστηρίου στη θέση Τάλαντα (έξω απ’ την Ερµούπολη), συµπεραίνουµε στο ότι  

οδηγούµαστε σε µία προσπάθεια καθετοποίησης της επιχείρησης264. 

Ο Ευάγγελος Στ. Μπαρµπέτας (γεν. 1884) πέθανε το 1972265 και τα ηνία της 

επιχείρησης ανέλαβε ο γιος του,  Σταύρος. Ο Σταύρος Ε. Μπαρµπέτας, λίγα χρόνια 

πριν τον θάνατό του πατέρα του και συγκεκριµένα το 1967, δηµιούργησε ανώνυµη 

ναυτιλιακή εταιρεία στο εξωτερικό µε την επωνυµία «Baroka Compania Naviera S.A. 

– Ναυτική Εταιρεία Μπαρόκα266 Α.Ε.». Παράλληλα στο συµφωνητικό της εταιρείας 

γίνεται λόγος για το πλοίο «Φλώρα»267 ιδιοκτησίας του Μπαρµπέτα και για ιδιωτικό 

συµφωνητικό νηολογίου του πλοίου «Παναγία Τηνιακιά». Στην εταιρεία συµµετείχαν 

οι Εµµανουήλ Καστρινάκης, έµπορος, και η Μαρία Αριστείδου - Ρώτα, αρχαιολόγος. 

Σκοπός της εταιρείας ήταν η ναυπήγηση, η αγορά η πώληση, η ανταλλαγή, η 

οικοδόµηση, η κατασκευή, η ναύλωση και η µεσιτεία πλοίων, καθώς και η άσκηση 

πράξεων και λογαριασµών268. Για την τύχη της εταιρείας δεν έχουµε πληροφορίες. 

Ωστόσο, µπορούµε να συσχετίσουµε τη δηµιουργία της µε την προσπάθεια φυγής των 

κεφαλαίων των µετόχων σε «σηµαίες ευκολίας ή ευκαιρίας», εκµεταλλευόµενοι τις 

φορολογικές και νοµικές διευκολύνσεις που προκύπτουν απ’ αυτές269. 

                                                 
262 ΓΑΚ – Αρχεία Νοµού Κυκλάδων, Αρχείο βιοµηχανίας Μπαρµπέτα, φάκελος 1814 και συγκεκριµένα 
«Χρεωσταί: υπόλοιπον 31-12-1968». 
263 ΓΑΚ - Αρχεία Νοµού Κυκλάδων, Αρχείο Βιοµηχανίας Μπαρµπέτα, φάκελος 1814, υποφάκ. 8. 
264 ΓΑΚ - Αρχεία Νοµού Κυκλάδων, ό.π., και συνέντευξη µε κ. Αντώνη Ρηγούτσο (Ερµούπολη, 
Αύγουστος 2002). 

265 Πέπη Γαβαλά - Ελένη Γαρέζου, ό.π., σ. 428. 
266 Η ονοµασία «BAROKA» υποθέτω πως προέρχεται από την πρώτη συλλαβή των επιθέτων των 
µετοχών της εταιρείας (=ΜΠΑρµπέτας, ΡΩτα, ΚΑστρινάκης). 
267 Το όνοµα είναι της συζύγου του Ευάγγελου Μπαρµπέτα που πέθανε το 1965 (Πέπη Γαβαλά - Ελένη 
Γαρέζου, ό.π., σ. 428). 

268 ΓΑΚ - Αρχεία Νοµού Κυκλάδων, Αρχείο Βιοµηχανίας Μπαρµπέτα, φάκελος 2517. 
269 Πρόκειται για εταιρείες, γνωστές µε την ονοµασία «companias navieras» που δηµιουργούνται για 
λογαριασµό πλοίου που τίθεται κάτω από Παναµαϊκή ή Λιβιεριανή σηµαία. Ο Έλληνας πλοιοκτήτης 
φαίνεται σαν πράκτορας συγκεκριµένης Παναµαϊκής ή Λιβιεριανής εταιρείας των οποίων οι 
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Επιπλέον, ο Σταύρος Μπαρµπέτας ήταν ιδιοκτήτης τριών τουριστικών σκαφών 

(δύο από τα οποία αναφέρθηκαν παραπάνω) και µέτοχος,  κατά 40%, της 

Οµορρύθµου  Εµπορικής Εταιρείας «Υφασµατέµ» µε έδρα την Αθήνα270. 

Ωστόσο το µεγαλύτερο µέρος του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «Ευάγγελος 

Στ. Μπαρµπέτας» πωλήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1970 στους Αφούς 

Κόκκινους, παλιούς συνεργάτες του εργοστασίου και προµηθευτές βαµβακιού. Μέχρι 

τις αρχές της δεκαετίας του 1980 ο Σταυρός Μπαρµπέτας πώλησε και το τελευταίο 

µερίδιο του, λόγω οικονοµικών του προβληµάτων.271

                                                                                                                                            
διευθυντές είναι συνήθως σε διαφορετική χώρα απ’ αυτή στην οποία έχουν τις επιχειρήσεις τους. Αυτή 
η οργανική διευθέτηση γίνεται για φοροαπαλλαγή και µείωση   των δυσκολιών που µπορεί να 
προκύψουν σε νοµικά θέµατα. Βλ. σχετικά Gelina Harlaftis, Greek shipowners and Greece, 1945-
1975, from separate development to Mutual intedepedence, London (The Athlon Press) 1993, σ. 25. 
Επίσης, για τη φυγή των ναυτιλιακών κεφαλαίων προς τις λεγόµενες «σηµαίες ευκολίας» βλ. Ελένη 
Θανοπούλου, «Η διεθνής Ναυτιλία στο τελευταίο τέταρτο του 20ου αιώνα: κρίση και αλλαγές στην 
παγκόσµια ναυτιλιακή ιεραρχία», στο Ιστορία και Ναυτιλία, 16ος – 20ος αι., επιµ. Τζελίνα Χαρλαύτη, 
Αθήνα (Στάχυ) 2001, σ. 367-382.- Ελευθέριος Α. Γεωργαντόπουλος, Ναυτιλιακή Οικονοµική και 
Πολιτική, Πειραιάς (Στ. Καραµπελόπουλος) 1974, σ. 419-424. 
270 ΓΑΚ -Αρχεία Νοµού Κυκλάδων, Αρχείο Βιοµηχανίας Μπαρµπέτα, φάκελος 1814, «Πληροφοριακόν 
Σηµείωµα προς την Εµπορικήν Τράπεζαν της Ελλάδος».  

271 Σύµφωνα µε συνέντευξη µε τον  Ευάγγελο Λεονταρίτη, πρώην βοηθό µηχανικό στην εταιρεία 
Α.Κ.Ε.Σ. (την περίοδο 1940-1953), πρώην υπεύθυνο µηχανικό όλων των µηχανηµάτων του 
εργοστασίου Μπαρµπέτα (την περίοδο 1953-1983) και πρώην καθηγητή τεχνικής σχολής 
κλωστοϋφαντουργίας  (Ερµούπολη 18 Αυγούστου 2001) - και σύµφωνα µε συνέντευξη µε τον  
Αντώνη Ρηγούτσο, πρώην µηχανικό της βιοµηχανίας Μπαρµπέτα και νυν εργαζόµενο στο 
Βιοµηχανικό Μουσείο Ερµούπολης (Ερµούπολη, 18 Αυγούστου 2001). Να σηµειωθεί ότι το 
εργοστάσιο µετονοµάστηκε το 1999 σε «Action Cotton» (τότε λειτουργούσε µόνο η µονάδα του 
βαφείου) και έκλεισε οριστικά στις 31 Μαρτίου του 2000. 
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Τοπογραφικό του εργοστασίου Μπαρµπέτα στην Ερµούπολη  

Πηγή: Κωνσταντίνα ∆εµίρη, Τα Ελληνικά Κλωστοϋφαντουργεία, ιστορική και 

τυπολογική διεύρυνση,  Αθήνα (Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυµα ΕΤΒΑ) 1991,  

σ. 134. 
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Κάτοψη, τοµή και όψη του εργοστασίου Μπαρµπέτα 

Πηγή: Κωνσταντίνα ∆εµίρη, Τα Ελληνικά Κλωστοϋφαντουργεία, ιστορική και 

τυπολογική διεύρυνση,  Αθήνα (Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυµα ΕΤΒΑ) 1991, σ. 

135. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ  

Ανταγωνισµοί: Μια πρώτη εικόνα 

1. Η περίοδος πριν το Μεσοπόλεµο 

 

Προκειµένου να ανιχνεύσουµε καλύτερα τις σχέσεις µεταξύ οµοειδών 

επιχειρήσεων θα εξετάσουµε τον µεταξύ τους ανταγωνισµό. Στην περίπτωση µας 

κάνουµε λόγο για βιοµηχανικό και κατ’ επέκταση οικονοµικό ανταγωνισµό που 

επιδιώκει την επικράτηση ορισµένων αγαθών στην αγορά και τον περιορισµό ή την 

εξαφάνιση κάποιων άλλων. Ο οικονοµικός ανταγωνισµός συσχετίζεται µε το χαµηλό 

κόστος παραγωγής και τις χαµηλές τιµές, τις πρώτες ύλες και την ποιότητα των 

προϊόντων. Θετικές επιπτώσεις του οικονοµικού ανταγωνισµού είναι η βελτίωση της 

ποιότητας των αγαθών και οι χαµηλές τιµές, ενώ στις αρνητικές συγκαταλέγεται ο 

αθέµιτος ανταγωνισµός που αποσκοπεί στην επικράτηση κάποιου απέναντι στους 

ανταγωνιστές του µε µη επιτρεπτά µέσα. Στο µονοπωλιακό ανταγωνισµό έχουµε 

πολλές επιχειρήσεις που διαθέτουν το εµπόρευµα σε πολλούς αγοραστές και οι 

τελευταίοι θεωρούν το εµπόρευµα διαφοροποιηµένο. Οι επιχειρήσεις 

ανταγωνίζονται µεταξύ τους να αυξήσουν τα κέρδη τους και το ποσοστό τους στο 

σύνολο των πωλήσεων είτε µε ανταγωνισµό τιµών, είτε µε τη διαφήµιση ( ή -

στην περίπτωση µας- τη δυσφήµιση των προϊόντων των ανταγωνιστών) η οποία 

στοχεύει στο να πεισθούν οι αγοραστές ότι το εµπόρευµα της µιας επιχείρησης 

είναι πολύ καλύτερο από το εµπόρευµα της άλλης. 

     Αν και το υλικό που είχαµε στη διάθεση µας δεν µας επέτρεψε να 

επεκταθούµε περισσότερο, ωστόσο µας έδωσε µια εικόνα για το πώς εκφραζόταν ο 

ανταγωνισµός ανάµεσα στις επιχειρήσεις και συγκεκριµένα τα εργοστάσια των 

Λαδόπουλων και Καρέλλα, τα οποία συστάθηκαν πριν το µεσοπόλεµο. 

Συγκεκριµένα, ο ανταγωνισµός του εργοστασίου Καρέλλα µ’ αυτό του 

Λαδόπουλου αντικατοπτρίζεται στην αλληλογραφία της 13ης Ιουνίου του 1897. 

Το γράµµα έχει την υπογραφή του Ελπιδοφόρου Λαδόπουλου. Απ’  ότι φαίνεται, ο 

ανταγωνισµός ήταν έντονος και αφορούσε την τιµή και την ποιότητα των 

προϊόντων. Συγκεκριµένα, ο Λαδόπουλος, απευθυνόµενος σε εµπορικό του 

αντιπρόσωπο σχετικά µε τα δείγµατα του Καρέλλα, επισηµαίνει τα εξής:  

«. . .  Πράγµατι, ούτος πωλεί ολιγώτερον των ηµετέρων, διότι (τα προϊόντα του) είναι 

εξ κατωτέρων (υλικών)... Το υφάδι των είναι µε νήµα εντόπιον, και άµα το πράγµα                  
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γένη ένδυµα, µετά δύο, τρείς ηµέρας έρχεται και ζαρώνει και γίνεται...σαν κουβάρι, 

ενώ το ηµέτερον είναι όλο εξ αγγλικού αρίστου νήµατος και δεν παρουσιάζει τα 

ελαττώµατα ταύτα... Ακόµα έβαψε (Ο Καρέλλας) το νήµα µε πρόστιχη µπογιά και 

µόλις γίνει ένδυµα και το φορέση άνθρωπος, µετά 5 ηµέρας γίνεται µαύρον και 

καταστρέφεται, εν ω το ιδικόν µας διατηρείται πολύν χρόνον. Όθεν, αν και πώλου 

µεν 5 λεπτά περισσότερον, το ιδικόν µας αξίζει και 10...». Απ’  ότι φαίνεται ο 

Λαδόπουλος υπερασπίζεται την ποιότητα των προϊόντων του και θεωρεί κατώτερης 

ποιότητας τα αντίστοιχα του Καρέλλα. Επιπλέον δικαιολογεί και την τιµή τους, 

θεωρώντας µάλιστα ότι αξίζουν πολύ περισσότερο απ' αυτή.272

Σε άλλη επιστολή το 1897, οι Λαδόπουλοι υπερασπίζονται τα προϊόντα τους 

έναντι των αντίστοιχων που παράγονταν στον Πειραιά. Αναφερόµενοι στα προϊόντα 

των βιοµηχάνων Ρετσίνα και Ψύχα επισηµαίνουν τα εξής: «οίτινες δια να µας 

συναγωνισθώσιν εξέπεσαν τας τιµάς, αλλά συνάµα εψεύτησαν και το πράγµα τους. 

Κρατούµεν εδώ διάφορα δείγµατα των και βλέποµεν οποία ποιότητα πωλούσιν, κατά 

15 και 20 της ιδικής µας κατώτερα. Πώς λοιπόν κύριε Καρακασσόπουλε (=εµπορικός 

αντιπρόσωπος) να ξεπέσωµεν τας τιµάς, αφού, αναλόγως της ποιότητας των 

πωλούµεν ευθυνότερα;».273

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
272 ΓΑΚ - Αρχεία Νοµού Κυκλάδων, Αρχείο βιοµηχανίας Ε. Λαδόπουλου υιών,   κατάστιχο αριθ. 
2.«Αντιγραφή Επιστολών, 7-6-1897 έως 23-8-1897» και συγκεκριµένα βλ. την επιστολή Λαδόπουλου 
προς Ν. Π. Πουλάκο (13-6-1897). Ο τελευταίος υπήρξε εµπορικός αντιπρόσωπος της εν λόγω 
εταιρείας. Στην επιστολή αυτή αναφέρονται και οι Βασιλική Θεοδώρου - Χρήστος Λούκος, ό.π., σ. 31. 
273 Βασιλική Θεοδώρου – Χρήστος Λούκος, ό.π., σ. 32. 
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Πηγή: ΓΑΚ – Αρχεία Νοµού Κυκλάδων, Αρχείο βιοµηχανίας Ε. Λαδόπουλου υιών,  

κατάστιχο αριθ. 2, «Αντιγραφή Επιστολών, 7-6-1897 έως 23-8-1897» και συγκεκριµένα βλ. 

την επιστολή Λαδόπουλου προς Ν. Π. Πουλάκο (13-6-1897). 
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2. Κατά τη διάρκεια του Μεσοπόλεµου και εξής 

Από τα διαθέσιµα στοιχεία που είχαµε στη διάθεση µας δεν εντοπίσαµε 

ανταγωνισµό ανάµεσα στα εργοστάσια του Βαρδάκα και του Μπαρµπέτα, που είναι 

και τα µεταγενέστερα χρονικά, καθώς το πρώτο είναι νηµατουργείο και το δεύτερο 

υφαντουργείο. Μάλιστα τα δύο εργοστάσια συνεργάζονταν µεταξύ τους, καθώς ο 

Ευάγγελος Μπαρµπέτας ήταν µέτοχος της εταιρείας «Βαρδάκα» έχοντας 1500 

µετοχές επί συνόλου 23.000 που ήταν το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας274. Ο 

Ευάγγελος Μπαρµπέτας συµµετείχε στις γενικές συνελεύσεις της εταιρείας 

Βαρδάκα και µάλιστα στη συνέλευση της 15-4-1947 πρότεινε την ανανέωση 

των µηχανηµάτων της εταιρείας, γιατί τα νήµατα που του χορηγούσε προς ύφανση 

για το υφαντήριο του δεν ήταν καλής ποιότητας, «παρά τη χρησιµοποιούµενη 

άριστη ποιότητα βάµβακος, η βιοµηχανική απόδοση δεν ήταν η προσήκουσα»275. 

Χρόνια αργότερα ο Μπαρµπέτας ίδρυσε δικό του νηµατουργείο στη θέση 

«Τάλαντα», λίγο έξω από την πόλη.276

Απ’ ό,τι φαίνεται από τη µελέτη της αλληλογραφίας, υπήρχε έντονος 

ανταγωνισµός ανάµεσα στο εργοστάσιο του Καρέλλα και το εργοστάσιο του 

Μπαρµπέτα. Συγκεκριµένα σε αλληλογραφία του εργοστασίου Καρέλλα, στα 

1928, µε τον αντιπρόσωπο του στη Θεσσαλονίκη, Ναούµ Γραµµένο, αναφέρεται 

το εργοστάσιο «Μπαρµπέτα» ως ανταγωνιστής της παραπάνω επιχείρησης. Οι 

επιστολές είναι γραµµένες σε έντονο ύφος, φανερώνουν ότι η επιχείρηση 

Καρέλλα παρακολουθούσε στενά τους ανταγωνιστές της και προσπαθούσε να 

κρατήσει τους πελάτες της, οι οποίοι, όπως φαίνεται, συχνά δεν ήταν 

ευχαριστηµένοι.277 Απ’ την άλλη σε αλληλογραφία του 1936 παρατηρούµε τη 

                                                 
274 ΓΑΚ – Αρχεία Νοµού Κυκλάδων, Αρχείο βιοµηχανίας Βαρδάκα, φάκελος 999, υποφάκ. 7, 
«νοσοκοµείο Σύρου, αποδοχή δωρεάς Ι. Κ. Βαρδάκα, 1947» και συγκεκριµένα βλ. τον πίνακα των 
µετόχων». 
275 ΓΑΚ – Αρχεία Νοµού Κυκλάδων, Αρχείο βιοµηχανίας Βαρδάκα, φάκελος 999, υποφάκ. 3, 
«Νηµατουργείο Σύρου Βαρδάκας Α.Ε., Γενική Τακτική Συνέλευση της 15-4-1947, διάφορα 
σχετικά»και συγκεκριµένα βλ. το πρακτικό, υπ. αριθ. 6,  της Έκτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του 
1946. 
276 Βλ. µαγνητοφωνηµένη συνέντευξη µε τον κ. Αντώνη Ρηγούτσο, πρώην εργαζόµενο στη βιοµηχανία 
Μπαρµπέτα και νυν εργαζόµενο στο βιοµηχανικό Μουσείο Ερµούπολης (Ερµούπολη, Αύγουστος 
2002). Η δηµιουργία κλωστηρίου απέβλεπε και στη µείωση του κόστους παραγωγής του υφαντουργείο 
«Μπαρµπέτα». 
277 ΓΑΚ – Αρχεία Νοµού Κυκλάδων, Αρχείο Βιοµηχανίας Καρέλλα, φάκελος 1116 (αλληλογραφία 
1928). Ανάµεσα σε διάφορα έγγραφα και σηµειώσεις ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αποδείξεις για το 
ενοίκιο στη ∆ιεθνή Εµπορική και Βιοµηχανική Έκθεση Θεσσαλονίκης, καθώς και οι µικροπαραγγελίες 
σε ντόπιους εµπόρους. 
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διεύθυνση του εργοστασίου Καρέλλα να προτρέπει τον αντιπρόσωπο της εταιρείας 

Ευθύµιο Κουτσόπουλο να µην κάνει υποχωρήσεις στις διαπραγµατεύσεις του µε τους 

πελάτες.278 Τα παραπάνω είναι ενδεικτικά των στόχων και της πολιτικής της 

συγκεκριµένης βιοµηχανικής µονάδας. 

Ο ανταγωνισµός των εργοστασίων συνεχίστηκε και µεταπολεµικά και είχε να 

κάνει περισσότερο µε τα άλλα οµοειδή εργοστάσια που υπήρχαν στην Ελλάδα και 

στο εξωτερικό. Χαρακτηριστικά στο πρακτικό της Έκτης Τακτικής Γενικής 

Συνέλευσης του εργοστασίου Βαρδάκα, το 1946, αναφέρονται τα εξής: «Υπάρχει 

δίληµµα για την εταιρεία ή να βελτιώσει και να εκσυγχρονίσει τις εγκαταστάσεις 

της, κάτι που θα απαιτήσει σηµαντικές δαπάνες, θα έχει όµως αντάλλαγµα την 

αύξηση και την ποιοτική βελτίωση των προϊόντων, µέσω του κόστους παραγωγής ή 

να αφήσει τις εγκαταστάσεις της ως έχουν, γεγονός όµως το οποίον, µε την 

προσπάθεια την οποία καταβάλλουν άλλες οµοειδείς επιχειρήσεις, τόσο της Ελλάδας, 

όσον και των γειτονικών χωρών προς βελτίωσιν των εγκαταστάσεων των, θα µας 

οδηγήσει συντόµως εις την αδυναµίαν διαθέσεως των προϊόντων µας και συνεπώς 

εις οικονοµικόν αδιέξοδον».279

 
 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
278 ΓΑΚ – Αρχεία Νοµού Κυκλάδων, Αρχείο Βιοµηχανίας Καρέλλα, φάκελος 577, «Ευθ. 
Κουτσόπουλος, 1936». 
279 ΓΑΚ – Αρχεία Νοµού Κυκλάδων, Αρχείο βιοµηχανίας Βαρδάκα, φάκελος 999, υποφάκ. 3, 
«Νηµατουργείο Σύρου Βαρδάκας Α.Ε., Γενική Τακτική Συνέλευση της 15-4-1947, διάφορα 
σχετικά»και συγκεκριµένα βλ. το πρακτικό, υπ. αριθ. 6, της Έκτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του 
1946, σ. 21-22. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

Συγκρίσεις - Αναλογίες 

1. Αριθµός εργατών 

                                                     α. Πριν το  µεσοπόλεµο 

Η αλήθεια είναι ότι το αρχειακό υλικό είναι αρκετά µεγάλο, γι’ αυτό και δύσκολο να 

µελετηθεί πλήρως. Επιπλέον τα περισσότερα έγγραφα ανήκουν στην µεταπολεµική 

περίοδο, καθώς πολλά στοιχεία του µεσοπολέµου έχουν καταστραφεί. Ωστόσο, θα 

επιδιώξουµε να δώσουµε µία, κατά το δυνατόν, αντιπροσωπευτική εικόνα.                             

Συγκεκριµένα  αναφορικά  µε  τα  εργοστάσια  των  ∆.   Καρέλλα  και των  Υιών 

Λαδόπουλου που είναι και τα παλαιότερα χρονικά και από τα µεγαλύτερα του 

είδους τους, επισηµαίνουµε τα εξής: 

Το 1893 ο Καρέλλας απασχολούσε 120 κορίτσια, ενώ το αντίστοιχο εργοστάσιο 

του Πιερράκου 70280. Γύρω στα 1900 µε 1901, όταν οι Λαδόπουλοι απασχολούσαν 

300 εργάτες και ο Καρέλλας 190, στο εργοστάσιο Βελισσαρόπουλου εργάζονταν 

µόνο 80 άνδρες και κορίτσια.281 Επιβεβαιώνεται η άποψη ότι πάνω από τα ¾  των 

εργατών που απασχολούνταν στην κλωστοϋφαντουργία ήταν γυναίκες282. Λίγα 

χρόνια αργότερα, στα 1907, το εργοστάσιο των αδελφών Λαδόπουλου 

εξακολουθούσε να απασχολεί τους περισσότερους εργάτες. Σ' αυτό εργάζονταν 40 

άνδρες και 220 αγόρια και κορίτσια (συνολικά 260 άτοµα), έναντι 180 εργατών που 

απασχολούσε το εργοστάσιο Καρέλλα.283 Από τα παραπάνω φαίνεται ότι τα 

εργοστάσια των Λαδόπουλων και Καρέλλα ήταν από τα µεγαλύτερα στην 

Ερµούπολη, τουλάχιστον στα πρώτα χρόνια της λειτουργίας τους· αυτό 

επιβεβαιώνουν τα γραφήµατα 1 και 2, ενώ το εργοστάσιο των Λαδόπουλων 

φαίνεται ότι απασχολούσε σχεδόν διπλάσιο αριθµό εργατών έναντι του αντίστοιχου 

του Καρέλλα. 

 

                                                 
280 Foreign Office 1894, Annual series No 1362, …, ό.π.., Report for the year 1893…,ό.π., σ. 13. 
281 Foreign Office 1901, Annual series No 2599, …, ό.π.., Report for the year 1900…, ό.π., σ. 10  και 
Foreign Office 1901, Annual series No 2788, …, ό.π.., Report for the year 1901…, ό.π., σ. 8. 
282 Ξενοφών Ε. Ζολώτας, Η Ελλάς…ό.π., σ. 148. Βλ. και άποψη E. J. Hobsbawm, ό.π., σ. 65: « Οι 
εργαζόµενοι στη βαµβακοβιοµηχανία ήταν, κατά το µεγαλύτερο µέρος γυναίκες και παιδιά…». 
283 Foreign Office 1907, Annual series No 1204, …, ό.π.., Report for the year 1907  on the trade of the 
Cyclades, London 1907, σ. 8-9. 
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Πηγή: Εφηµερίδα Ήλιος, Ερµούπολη 19 Νοεµβρίου 1895, αριθ. 544. 

ΓΡΑΦΗΜΑ 2 
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Αριθµός εργατών  των εργοστασίων Λαδόπουλων, 
Καρέλλα, Βελισσαρόπουλου (1900-1901)
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Πηγή: Foreign Office 1900, Annual series No 2599, Diplomatic and consular 

reports on the trade and finance. Greece,  Report  for  the year 1900 on the trade of 

the Cyclades, σ. 10. - Foreign Office 1901, Annual series No 2788, …ό.π., Report  for  

the year 1901…, ό.π., σ. 8. 
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β. Την περίοδο του Μεσοπολέµου και εξής 

Σύµφωνα µε τη στατιστική της βιοµηχανικής απογραφής του 1920, µικρές 

επιχειρήσεις χαρακτηρίζονταν εκείνες που απασχολούσαν 1-5 εργάτες, µεσαίες όσες 

διέθεταν από 6 µέχρι 25 εργάτες και µεγάλες εκείνες στις οποίες εργάζονταν από 26 

εργάτες και πάνω284. Εποµένως οι εταιρείες των Καρέλλα και Λαδόπουλων ανήκουν 

στην κατηγορία των «µεγάλων επιχειρήσεων». Όσον αφορά τα εργοστάσια του 

Βαρδάκα και του Μπαρµπέτα, δυστυχώς δεν µπορέσαµε να εντοπίσουµε στοιχεία που 

να µας δίνουν τον ακριβή αριθµό των εργατών τους κατά τον µεσοπόλεµο. Η 

βιοµηχανική και βιοτεχνική απογραφή του 1920 µας δίνει µόνο γενικά στοιχεία ανά 

γεωγραφικές περιφέρειες (λ.χ. Νησιά του Αιγαίου, Κρήτη)· το ίδιο και η απογραφή των 

καταστηµάτων των βιοµηχανικών και εµπορικών επιχειρήσεων που 

διενεργήθηκε τον Σεπτέµβρη του 1930.285

Συγκρίνοντας την απογραφή των βιοµηχανικών καταστηµάτων του 1930 µε αυτή 

του 1920 παρατηρούµε ότι ο αριθµός των καταστηµάτων της µεταποίησης σχεδόν 

διπλασιάζεται, ενώ ο αριθµός των απασχολουµένων αυξάνεται κατά 35,5%. Τα 

καταστήµατα που απασχολούν 1-5 άτοµα κυριαρχούν αριθµητικά (92,3% του 

συνόλου των καταστηµάτων), οι µεσαίες µονάδες των 6-25 ατόµων αποτελούν το 

6,4% του συνόλου, ενώ, τέλος, οι µεγάλες µονάδες που απασχολούν πάνω από 25 

εργάτες συνιστούν το 1,3% του συνόλου.286

Με αφορµή ένα ασυµπλήρωτο δελτίο της βιοµηχανικής απογραφής του 1920 

παρατηρήσαµε ότι τα στοιχεία που θα µπορούσαµε να αντλήσουµε θα ήταν πολύτιµα, 

καθώς ο ιδιοκτήτης ή ο διευθυντής του εργοστασίου καλείται να δώσει πληροφορίες για 

τη βιοµηχανία του, τα προϊόντα της, τις παραγγελίες, τον αριθµό, το φύλο, την ηλικία 

των εργαζοµένων και τον µηχανολογικό εξοπλισµό της εταιρείας. Ωστόσο, οι υπεύθυνοι 

της Στατιστικής Υπηρεσίες µας διαβεβαίωσαν ότι τα στοιχεία έχουν καταστραφεί, κι 

αν δεν έχουν, είναι απόρρητα. Επιπλέον δεν µας αφήνει πολλές ελπίδες το άρθρο 22 

του Νόµου 36 περί Στατιστικής, σύµφωνα µε το οποίο προβλέπεται ότι µετά την 

επεξεργασία των δελτίων από την υπηρεσία για την κατάρτιση της Βιοµηχανικής 

Στατιστικής, ακολουθεί η καταστροφή των εγγράφων. 

                                                 
284 Ξενοφών Ε. Ζολώτας, Η Ελλάς…ό.π., σ. 33. 
285 Υπουργείον Εθνικής Οικονοµίας - Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Απογραφή των 
Καταστηµάτων των Βιοµηχανικών και Εµπορικών Επιχειρήσεων, ενεργηθείσα τον Σεπτέµβρίον του 1930, 
Αθήνα 1934, (βιβλιοθήκη Εθνική Στατιστικής Υπηρεσίας, αύξ. αριθ. 209). 
286 Στάθης Τσοτσορός, ό.π.,…τ. Α΄, Η αργόσυρτη εκβιοµηχάνιση 
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Ασυµπλήρωτο ∆ελτίο Βιοµηχανικής και Βιοτεχνικής απογραφής του 1920 

που βρέθηκε κατά τη διάσωση του Αρχείου Καρέλλα στην Ερµούπολη (1998). 
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Μελετώντας µια µηνιαία κατάσταση πληρωµής του «Νηµατουργείου Σύρου 

Βαρδάκας Α.Ε.», που κατά προσέγγιση τη χρονολογούµε λίγα χρόνια πριν ή µετά το 

1940 (το 1937 η εταιρεία έγινε Α.Ε.), καταγράφονται τα ονόµατα περίπου 50 

εργατών του εργοστασίου. Επιπλέον για τα εργοστάσια των Βαρδάκα και 

Μπαρµπέτα µπορούµε να βγάλουµε συµπεράσµατα από τις συγκρίσεις που 

επιτρέπουν οι αναλογίες των καταστάσεων. Το 1949 σε εµπιστευτικό έγγραφο της 

Ένωσης Βιοµηχάνων Σύρου προς τη Σχολή Εφέδρων Αξιωµατικών του νησιού, 

αναφέρεται ο ακριβής αριθµός όλων των κλωστοϋφαντουργείων της Σύρου. 

Αναλυτικότερα, ο Βαρδάκας απασχολούσε 211 εργάτες και ο Μπαρµπέτας 207, τη 

στιγµή που στο εργοστάσιο της Α.Κ.Ε.Σ εργάζονταν 504 εργάτες, στην επιχείρηση 

των Αφών Βελισσαρόπουλων εργάζονταν 169 εργάτες και στο εργοστάσιο Καρέλλα, 

που είχε πια την ονοµασία «Κλωστοϋφαντήρια Αιγαίον Α.Ε.», 173287 (αναλυτικότερα 

στοιχεία δίνονται στο γράφηµα 3). Όλα τα εργοστάσια εντάσσονται στις λεγόµενες 

«µεγάλες επιχειρήσεις», αφού ο αριθµός των εργατών είναι αρκετά µεγαλύτερος από το 

κατώτερο όριο (26 εργάτες). Από ότι παρατηρούµε, τα εργοστάσια του Καρέλλα, του 

Μπαρµπέτα και του Βαρδάκα είναι από τα µεγαλύτερα του είδους, ενώ το 

εργοστάσιο των Λαδόπουλων δεν αναφέρεται καθώς είχε µεταφερθεί, κατά την 

περίοδο της Κατοχής, στην Αθήνα. 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
287 ΓΑΚ – Αρχεία Νοµού Κυκλάδων, Αρχείο Οµοσπονδίας Εµπόρων και Βιοτεχνών Κυκλάδων/ 
Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Σύρου (στο εξής ΟΕΒΚ/ ΕΒΕΣ), φάκελος 131/Γ (1949), 
«εµπιστευτικό έγγραφο της Ένωσης Βιοµηχάνων Σύρου προς τη Σχολή  Εφέδρων Αξιωµατικών  
Σύρου, 6 Ιουλίου 1949». 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 3 
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Πηγή:  ΓΑΚ – Αρχεία  Νοµού Κυκλάδων, Αρχείο ΟΕΒΚ/ ΕΒΕΣ, φάκελος 131/Γ 
(1949), «Εµπιστευτικό έγγραφό της Ένωσης Βιοµηχάνων Σύρου προς τη Σχολή 
Εφέδρων Αξιωµατικών Σύρου, 6 Ιουλίου 1949». 
 
 
 
 
 2. Μηχανολογικός εξοπλισµός εργοστασίων 
 
 Τα εργοστάσια που εξετάζουµε προµηθεύονταν το µηχανολογικό εξοπλισµό 

τους από αγγλικούς (κυρίως) και ελβετικούς κατασκευαστικούς οίκους και 

δευτερευόντως από γαλλικές και γερµανικές εταιρείες. Μάλιστα κάποια εργοστάσια 

προµηθεύονταν µηχανήµατα από ίδιες εταιρείες και συγκεκριµένα τους οίκους  «Lord 

Brothers», «Hovart and Bulloh» και «Brooks and Doxey». Να σηµειωθεί ότι η 

αποστολή των µηχανηµάτων γινόταν µέσω ελληνικών και ξένων τεχνικών εταιρειών, 

όπως το τεχνικό γραφείο «Κωνσταντίνος Γκέρτσος και Σία»288 και την εταιρεία 

«Παπακωνσταντίνου Λαγάνας και Σία» µε έδρα την Αθήνα. Στη Σύρο µάλιστα 

                                                 
288 ΓΑΚ – Αρχεία Νοµού Κυκλάδων, Αρχείο Βιοµηχανίας Καρέλλα, κατάστιχο 368 ( Αλληλογραφία 
µε τεχνικό γραφείο Κωνσταντίνος Γκέρτσος και Σία για την αγορά κινητήρα «Πίνκε Χόφµαν», 
Οκτώβρης 1934). 

 77



υπήρχε η εταιρεία «Χρήστος Α. Σπανοµανώλης» που αναλάµβανε την αντιπροσωπεία 

και την προµήθεια παντός είδους µηχανηµάτων.289 Παράλληλα, πολλές από τις 

µηχανές των εργοστασίων επισκευάζονταν στη Σύρο. Το µηχανουργείο των αδελφών 

Μπαρµπέτα αναλάµβανε  τέτοιου είδους εργασίες290, καθώς και την κατασκευή 

«παντός είδους µηχανών», όπως τουλάχιστον διαφηµίζει σε σχετική καταχώρησης  

στο «Πανόραµα της Σύρου».291

 Στα 1900 οι Λαδόπουλοι διέθεταν µηχανή 108 ίππων για το εργοστάσιο τους, 

ενώ ο Καρέλλας µια µικρότερης ιπποδύναµης 50 ίππων292. Μάλιστα στην εφηµερίδα 

Σφαίρα αναφέρεται ότι το εργοστάσιο των Λαδόπουλων είχε αρχικά 10.000 

ατράκτους, αριθµός που ήταν πάνω από το όριο των ελληνικών βαµβακοβιοµηχανιών 

της εποχής.293 Παράλληλα οι Λαδόπουλοι στα 1895 διέθεταν διπλάσιο αριθµό 

αργαλειών (50 τον αριθµό) από τον Καρέλλα (που διέθετε 26) – βλ. γράφηµα 4.294

Παρατηρώντας την αναλογία εργατών ανά αργαλειό στην εταιρεία των Λαδόπουλων 

αντιστοιχούν 5 εργάτες  ανά αργαλειό και στην εταιρεία του Καρέλλα 4-5 εργάτες. 

Από ότι φαίνεται ο Καρέλλας απασχολεί λίγο λιγότερους εργάτες ανά αργαλείο, 

γεγονός που µπορεί να φανερώνει καλύτερη οργάνωση της παραγωγής και λιγότερα 

λειτουργικά έξοδα.295. 

 Στα πρώτα χρόνια της λειτουργίας των εργοστασίων, ο µηχανολογικός 

εξοπλισµός τους φαίνεται ότι ήταν από τους πλέον σύγχρονους. Ο Βρετανός µάλιστα 

πρόξενος το 1899 επισηµαίνει τη σπουδαιότητα των εργοστασίων Καρέλλα και 

Λαδόπουλων.296 Αλλά και το εργοστάσιο του Μπαρµπέτα διαφήµιζε στα 1933 

(θυµίζουµε ότι ιδρύθηκε το 1921) ότι ήταν εξοπλισµένο µε τελειότατα για την εποχή 

του ελβετικά µηχανήµατα.297 Τα τελευταία µηχανήµατα του εργοστασίου Καρέλλα 

που αγοράστηκαν κατά την περίοδο του µεσοπολέµου κατασκευάστηκαν τη δεκαετία 

                                                 
289 Πέτρος Μ. Στεφάνου, Κυκλαδικόν Ηµερολόγιον 1928, ό.π., σ. 160. 
290 Βασιλική Θεοδώρου – Χρήστος Λούκος, ό.π., σ. 78. 
291 Κ. Γερασιµίδης (επιµ. Ε. Μονογυιός), Το Πανόραµα της Σύρου…ό.π. (αναφορικά µε το παραπάνω 
διατυπώνουµε κάποιες επιφυλάξεις, καθώς η πηγή είναι διαφηµιστικό έντυπο). 
292 Foreign Office 1901, Annual series No 2599, …, ό.π.., Report for the year 1900…, ό.π., σ. 10 
293 Βασιλική Θεοδώρου – Χρήστος Λούκος, ό.π., σ. 25 και εφηµερίδα Σφαίρα, Πειραιάς 25 Νοεµβρίου 
1895, αρ. 4092. 
294 Εφηµερίδα Ήλιος, Ερµούπολη 19 Νοεµβρίου 1895, αρ. 544. 
295 Για τον αριθµό των εργατών το 1900 βλ. Foreign Office 1901, Annual series No 2599, …, ό.π.., 
Report for the year 1900…, ό.π., σ. 10. 
296 Foreign Office 1899, Annual series No 2252, …, ό.π.., Report for the year 1898…, ό.π., σ. 6. 
297 Κ. Γερασιµίδης (επιµ. Ε. Μονογυιός), Το Πανόραµα της Σύρου…ό.π. (αναφορικά µε το παραπάνω 
διατυπώνουµε κάποιες επιφυλάξεις, καθώς η πηγή είναι διαφηµιστικό έντυπο). 
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του 1930, το ίδιο και το µεγαλύτερο µέρος του εξοπλισµού του εργοστασίου 

Βαρδάκα που διέθετε και µηχανήµατα του 1910 και του 1938-1939.298

 Ωστόσο, από ότι φαίνεται τα µηχανήµατα δεν αντικαταστάθηκαν από νέα, 

αλλά επισκευάζονταν προκειµένου να κρατήσουν περισσότερο διάστηµα.  Ενδεικτική 

είναι η εισήγηση του Ευάγγελου Μπαρµπέτα το 1947, στην οποία, ως µέτοχος της 

εταιρείας Μπαρµπέτα αναφέρθηκε στην άµεση ανανέωση των µηχανηµάτων της 

εταιρείας, καθώς η ποιότητα των νηµάτων «δεν ήταν η προσήκουσα»299. ∆εν είναι 

τυχαίο το γεγονός ότι σε οικονοµοτεχνική έκθεση  του 1969 (;) θεωρείται η έλλειψη 

εκσυγχρονισµού των µηχανολογικών εγκαταστάσεων ως ένας από τους λόγους της 

παρακµής της βιοµηχανίας της Ερµούπολης.300
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Πηγή: Εφηµερίδα Ήλιος, Ερµούπολη 19 Νοεµβρίου 1895, αριθ. 544. 

 
 
 
 

                                                 
298 ΓΑΚ – Αρχεία Νοµού Κυκλάδων, Αρχείο Βιοµηχανίας Καρέλλα, κατάστιχα 177 και 368. – 
Εφηµερίδα Ελεύθερος Κόσµος, Σύρος 30 Ιουλίου 1947. 
299 ΓΑΚ – Αρχεία Νοµού Κυκλάδων, Αρχείο Βιοµηχανίας Βαρδάκα, φάκελος 999, υποφάκ. 3, 
«πρακτικόν υπ’ αριθ. 6 της Έκτης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρείας Νηµατουργείον 
Σύρου Βαρδάκας Α.Ε.» της 9ης ∆εκεµβρίου 1946», σ. 23. 
300 ΓΑΚ – Αρχεία Νοµού Κυκλάδων, Αρχείο Βιοµηχανίας Μπαρµπέτα, φάκελος 1814, υποφάκ. 8. 
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∆ιαφήµιση του εργοστασίου του Ευάγγελου Μπαρµπέτα στα 1933, στην οποία, 

ανάµεσα στα άλλα αναφέρονται τα µηχανήµατα του εργοστασίου, ελβετικής 

κατασκευής. Πηγή: Κ. Γερασιµίδης (επιµ. Ε. Μονογυιός), Το Πανόραµα της Σύρου, 

Σύρος 1933. 
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∆ιαφήµιση τεχνικής εταιρείας προµήθειας και αντιπροσωπείας µηχανηµάτων 

Πηγή: Πέτρος Μ. Στεφάνου, Κυκλαδικόν Ηµερολόγιον 1929, έτος 3ον, Ερµούπολη 

1928, σ. 160. 

 81



 
 

 
 

Επισκευές µηχανών εργοστασίου Λαδόπουλων από το µηχανουργείο των Αφών 

Μπαρµπέτα (απόδειξη Ιουνίου -  Ιουλίου 1916) 

Πηγή: Βασιλική Θεοδώρου – Χρήστος Λούκος, Το Αρχείο της Βιοµηχανίας 

«Κλωστήριον και  Υφαντήριον Ε. Λαδόπουλου υιών εν Σύρω», (Εταιρεία Μελέτης 

Νέου Ελληνισµού – Παράρτηµα του περιοδικού «Μνήµων», αρ. 12), Αθήνα 1996,  

σ. 78. 
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3. Παραγωγή – οικονοµικά µεγέθη 
 
ΓΡΑΦΗΜΑ 5 
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Πηγή: Εφηµερίδα Ήλιος, Ερµούπολη 19 Νοεµβρίου 1895 
 
 
 Παρατηρώντας την ηµερήσια παραγωγή υφασµάτων των εργοστάσιων Καρέλλα 

και Λαδόπουλων (γράφηµα 5) στην αρχή της λειτουργίας τους και συγκεκριµένα στα 

1895, επισηµαίνουµε τη διπλάσια σχεδόν παραγωγή του εργοστασίου των 

Λαδόπουλων (75 τόπια ηµερησίως έναντι 40) σε σχέση µε αυτή του εργοστασίου 

Καρέλλα, γεγονός που, ίσως, εξηγείται και από το διπλάσιο αριθµό εργατών και 

αργαλειών που διέθετε η επιχείρηση των Λαδόπουλων.301 Η παραγωγή αυτή ήταν 

ιδιαίτερα σηµαντική, αν λάβουµε υπόψη µας ότι τα εργοστάσια αυτά ήταν από τα 

µεγαλύτερα του είδους τους εκείνα τα χρόνια. Βέβαια, διατυπώνουµε µια επιφύλαξη 

αναφορικά µε τον µέγεθος των τοπιών, καθώς δεν γνωρίζουµε για το αν τα τόπια 

υφάσµατος διέφεραν από εργοστάσιο σε  εργοστάσιο. Από την άλλη η παραγωγή των 

εργοστασίων σε υφάσµατα µετρούταν εκείνη την εποχή σε τόπια, εποµένως και 

σύµφωνα µε την εφηµερίδα Ήλιος της εποχής, που τα θεωρεί όµοια, αποτελούσε ένα 

µέτρο σύγκρισης για την ηµερήσια παραγωγή των εργοστασίων. 

  

 
                                                 
301 Εφηµερίδα Ήλιος, Ερµούπολη 19 Νοεµβρίου 1895, αρ. 544. 
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 ∆υστυχώς την περίοδο του µεσοπολέµου δεν µπορέσαµε να εντοπίσουµε 

συνολικά στοιχεία για την παραγωγή των εργοστασίων που εξετάζουµε. Ενδεικτικά 

στοιχεία εντοπίσαµε στο ∆ηµοτικό Αρχείο της Ερµούπολης, τα οποία µας δίνουν µια 

εικόνα για το πώς διαµορφώθηκε η παραγωγή όλων των εργοστασίων που 

λειτουργούσαν στο τέλος του µεσοπολέµου στο νησί. 

 Στο γράφηµα 6 εµφανίζεται η παραγωγή νηµάτων των βαµβακουργείων της 

Ερµούπολης από το Μάη του 1939 µέχρι το Μάρτη του 1940. Το εργοστάσιο του 

Βαρδάκα έχει τη µεγαλύτερη παραγωγή, ακολουθεί η Ανώνυµος 

Κλωστοϋφαντουργική  Εταιρεία Σύρου (Α.Κ.Ε.Σ.) και έπονται τα εργοστάσια των 

Φουστάνων και του Καρέλλα. Από ότι φαίνεται το µεγαλύτερο νηµατουργείο της 

Ερµούπολης εκείνη την περίοδο ήταν αυτό της οικογένειας Βαρδάκα. Ωστόσο, πρέπει 

να έχουµε υπόψη µας ότι το εργοστάσιο του Βαρδάκα είναι µόνο νηµατουργείο, ενώ 

τα υπόλοιπα, µε εξαίρεση το εργοστάσιο των Φουστάνων, είναι 

κλωστοϋφαντουργεία, µε τάσεις καθετοποίησης και δεν παράγουν µόνο νήµατα, αλλά 

και υφάσµατα, κορδόνια, αποβάµβακα κ.α. 

 Στο γράφηµα 7 εµφανίζεται η παραγωγή δριλλίων των εργοστασίων της 

Ερµούπολης την ίδια περίοδο. Στο σηµείο αυτό, πρέπει να σηµειώσουµε ότι τα 

περισσότερα κλωστοϋφαντουργεία παράγουν, ως επί το πλείστον, δρίλλια· πρόκειται 

για ανθεκτικά υφάσµατα, που απορροφούνταν από την εσωτερική αγορά, κυρίως τους 

εργάτες και τους αγρότες. Πρώτο σε παραγωγή φαίνεται ότι ήταν το εργοστάσιο της 

Α.Κ.Ε.Σ., ακολουθεί το εργοστάσιο των Λαδόπουλων (Βιοµηχανία Βάµβακος 

Ανώνυµος Εταιρεία Σύρου), ενώ σηµαντική θέση στην παραγωγή φαίνεται να έχουν 

και τα υπόλοιπα από τα εργοστάσια που εξετάζουµε, όπως αυτό του Καρέλλα και του 

Μπαρµπέτα. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το εργοστάσιο του Καρέλλα δεν είναι το 

µοναδικό της εταιρείας, αλλά ένα από τα εργοστάσια της εν λόγω επιχείρησης που 

έδρευε στην Αθήνα. Πάντως, και µόνο το γεγονός ότι τα αναφερθέντα εργοστάσια 

είναι από τις λίγες βιοµηχανίες (το πολύ 20) που λειτουργούσαν στο τέλος του 

µεσοπολέµου στην Ερµούπολη, φανερώνει τη δυναµική τους.302 Από ότι φαίνεται η 

Α.Κ.Ε.Σ. αντικατέστησε τους Λαδόπουλους στην πρώτη θέση της παραγωγής που 

είχαν φτάσει στα τέλη του 19ου αιώνα.303 Μάλιστα η τελευταία είχε την πρώτη θέση 

                                                 
302 ΓΑΚ – ∆ηµοτικό Αρχείο Ερµούπολης, Γ2/3, υποφάκελος «βιοµηχανία – εταιρείες περί του τρόπου 
πληρωµής των φόρων  επί των εξαγοµένων προϊόντων βιοµηχανίας κ.λπ. (1939-1940)». 
303 Να σηµειώσουµε ότι η Α.Κ.Ε.Σ. εξαγοράστηκε από την Ελληνική Βιοµηχανία Βάµβακος 
«Πειραϊκή Πατραϊκή». Το 1963 διέθετε 5.000 περίπου ατράκτους. Βλ. σχετικά  Χριστόφορος Α. 
Κατσάµπας, Πιστεύοντας εις το µέλλον, το χρονικό µιας προσπάθειας, Αθήνα 1966, σ. 340. – Κατά τον 
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στην παραγωγή δριλλίων και τη δεύτερη στην παραγωγή νηµάτων, γεγονός που 

φανερώνει και την τάση της εταιρείας για καθετοποίηση της παραγωγής. Αντίθετα, η 

εταιρεία των Λαδόπουλων φαίνεται να περιορίζεται σχεδόν αποκλειστικά στην 

παραγωγή δριλλίων. 

 Στην αρχή της λειτουργίας του, το εργοστάσιο του Καρέλλα παρήγαγε 

χρωµατιστά δρίλλια, βαµβακερά και άλλα είδη ρουχισµού από ανθεκτικό ύφασµα 

που προοριζόταν για τους εργάτες και γενικότερα, νήµατα και υφάσµατα από 

βαµβάκι.304 Βαµβακερά νήµατα, υφάσµατα και πετσέτες παρήγαγε και το εργοστάσιο 

των Λαδόπουλων.305 Το νηµατουργείο Βαρδάκα παρήγαγε µόνο νήµατα από 

βαµβάκι, ενώ το εργοστάσιο Μπαρµπέτα διάφορα βαµβακερά υφάσµατα. 306

 Στο τέλος του µεσοπολέµου η Α.Κ.Ε.Σ., εκτός από δρίλλια και νήµατα 

παρήγαγε αποβάµβακα, οι Αφοί Βελισσαρόπουλου παρήγαγαν δρίλλια και 

τουλουπάνια, οι Αφοί Καρέλλα τίλµα (στουπιά) νήµατα, προσόψια, δρίλλια και 

αποβάµβακα, ο Βαρδάκας νήµατα, ο Μπαρµπέτας δρίλλια, οι Νικολαϊδης – Μαµίδης 

δρίλλια, φυτίλια, κορδόνια, οι Π. και Γ. Φουστάνος νήµατα, κόµπους και 

αποβάµβακα, ενώ οι Λαδόπουλοι και οι Κρυστάλλης και Τσαγκαράκης µόνο 

δρίλλια.307

 Σύµφωνα µε στοιχεία που προκύπτουν από το ∆ηµοτικό Αρχείο της πόλης, τα 

εργοστάσια του Καρέλλα και των Λαδόπουλων παρουσιάζουν µια εποχικότητα στις 

πωλήσεις, καθώς το χρονικό διάστηµα Σεπτεµβρίου – Ιανουαρίου οι πωλήσεις σε 

υφάσµατα για την κατασκευή ρουχισµού αυξάνονται και προσαρµόζονται στις 

ανάγκες της αγοράς. Ο Μπαρµπέτας σηµειώνει µια ακατάστατη πορεία και πιθανόν 

να εκµεταλλευόταν ευκαιρίες και να έλεγχε αποσπασµατικά αγορές. Ο Βαρδάκας 

φαίνεται να έχει εντελώς αντίστροφη πορεία από αυτή του Καρέλλα και του 

                                                                                                                                            
Ευάγγελο Λεονταρίτη που εργάστηκε στην Α.Κ.Ε.Σ.  την περίοδο 1940-1953, η εν λόγω εταιρεία 
εκείνη την εποχή διέθετε τους περισσότερους εργάτες και είχε τη µεγαλύτερη παραγωγή στο νησί. 
Μάλιστα παραθέτω τη µαρτυρία του, για την οποία διατυπώνω ορισµένες επιφυλάξεις, καθώς δεν 
µπόρεσα να τη διασταυρώσω, σύµφωνα µε την οποία, το εργοστάσιο διέθετε το 1947 γύρω στους 700 
εργάτες, ανάµεσα στους οποίους και αρκετούς Ρουµάνους [σύµφωνα µε συνέντευξη µε τον Ευάγγελο 
Λεονταρίτη, πρώην βοηθό µηχανικό της εταιρείας Α.Κ.Ε.Σ.  (την περίοδο 1940-1953), πρώην 
υπεύθυνο µηχανικό όλων των µηχανηµάτων του εργοστασίου Μπαρµπέτα (την περίοδο 1953-1983) 
και πρώην καθηγητή τεχνικής σχολής κλωστοϋφαντουργίας στην Ερµούπολη, Ερµούπολη 18 
Αυγούστου 2001. 
304 Foreign Office 1899, Annual series No 2252, …, ό.π.., Report for the year 1898…, ό.π., σ.6. 
305 Foreign Office 1908, Annual series No 3990, …, ό.π.., Report for the year 1907…, ό.π., σ. 8-9. 
306 Πανελλήνιον Λεύκωµα Εθνικής Εκατονταετηρίδας 1821-1921, ό.π., 1923 και 1925, σ. 21 και 22 
αντίστοιχα. 
307 ΓΑΚ – ∆ηµοτικό Αρχείο Ερµούπολης, Γ2/3, υποφάκελος «βιοµηχανία – εταιρείες περί του τρόπου 
πληρωµής των φόρων  επί των εξαγοµένων προϊόντων βιοµηχανίας κ.λπ. (1939-1940)». 
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Λαδόπουλου. ∆εν είναι ίσως τυχαίο ότι παρήγαγε νήµατα και το νήµα έχει 

διαφορετική εποχικότητα και διαφορετική «συµπεριφορά» από το ύφασµα. Η 

αντίστροφη πορεία ίσως εξηγείται από το ότι η παραγγελία σε νήµα προηγείται της 

παραγωγής υφάσµατος. Ωστόσο τα στοιχείο αφορούν ένα  µικρό χρονικό διάστηµα  

και περαιτέρω συµπεράσµατα είναι παρακινδυνευµένα. Το κοινό στοιχείο στην 

παραγωγή των εργοστασίων είναι ότι από το Μάρτη του 1940 όλα τα εργοστάσια 

σηµειώνουν µια αύξηση της παραγωγής τους.308

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 
308 ΓΑΚ – ∆ηµοτικό Αρχείο Ερµούπολης, Γ2/3, ό.π.  
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ΓΑΚ – ∆ηµοτικό Αρχείο Ερµούπολης, Γ2/3, υποφάκελος «βιοµηχανία – εταιρείες περί 

του τρόπου πληρωµής των φόρων  επί των εξαγοµένων προϊόντων βιοµηχανίας κ.λπ. 

(Απρίλης 1939- Μάρτης 1940)». 
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Συγκρίνοντας τις επιχειρήσεις τον καιρό που µετατράπηκαν σε Ανώνυµες 

Εταιρείες, βλέπουµε ότι η εταιρεία των αδελφών Λαδόπουλου, µε την επωνυµία 

«Βιοµηχανία Βάµβακος Ανώνυµος Εταιρεία Σύρου», είχε µετοχικό κεφάλαιο 10 

εκατοµµύρια δρχ., έναντι 20 εκατοµµυρίων δραχµών των «Κλωστοϋφαντηρίων ∆. 

Καρέλλα». Στον ισολογισµό του 1927 της εταιρείας των αδελφών Λαδόπουλου, το 

κέρδος «εξ εµπορευµάτων εν γένει» ανήλθε  στα  5.921.153,95 δρχ., έναντι 

5.988.688,15 δρχ. των κλωστοϋφαντηρίων Καρέλλα. Παράλληλα το µέρισµα της 

εταιρείας Καρέλλα που µοίρασε στους µετόχους της ανήλθε στις 1.305.483 δρχ. 

έναντι 800.000 δρχ. της εταιρείας των Λαδόπουλων.309 Επιχειρώντας µια ερµηνεία 

του φαινοµένου αυτού θα λέγαµε πως είµαστε σε µια περίοδο, λίγο πριν το θάνατο 

του πλέον δραστήριου από τα αδέλφια Λαδόπουλου, του Εµµανουήλ και εποµένως η 

επιχείρηση διανύει µια περίοδο κάµψης. Παράλληλα, η οικογένεια Λαδόπουλου 

συνέχιζε να επενδύει σε άλλου είδους επιχειρήσεις (χρηµατοπιστωτικές εργασίες, 

ναυπηγεία κ.α.), µε αποτέλεσµα να µειωθεί η δυναµική της στον τοµέα της 

κλωστοϋφαντουργίας. Αντίθετα, σ’ αυτόν αποκλειστικά τον τοµέα επενδύουν οι τρεις 

γιοι της οικογένειας Καρέλλα, επιχειρώντας και τη δηµιουργία δεύτερου εργοστασίου 

σε συνεργασία µε την οικογένεια Βελισσαρόπουλου.310

 Μελετώντας το µετοχικό κεφάλαιο των εργοστασίων Βαρδάκα και 

Μπαρµπέτα, παρατηρούµε ότι στα 1936 το «Υφαντήριο Σύρου Ευάγγελος 

Μπαρµπέτας Α.Ε.» είχε µετοχικό κεφάλαιο 14.000.000 δρχ., ενώ το «Νηµατουργείο 

Σύρου Βαρδάκας Α.Ε.» 18.000.000 δρχ. (1937).311

 Από ότι προκύπτει, το εργοστάσιο των Λαδόπουλων δεν έχει στο τέλος του 

µεσοπολέµου τις δυνατότητες  που διέθετε στα πρώτα χρόνια της ίδρυσης του. 

Ωστόσο, διατηρεί µία από τις πρώτες θέσεις στην παραγωγή δριλλίων. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
309 Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ∆ελτίον Ανωνύµων Εταιρειών, αρ. 137 (& Ιουνίου 1928) και 
συγκεκριµένα βλ. ισολογισµό «Κλωστοϋφαντηρίων ∆. Καρέλλα Α.Ε. από 1 Ιανουαρίου 1927 µέχρι 31 
∆εκεµβρίου 1927». – Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ∆ελτίον Ανωνύµων Εταιρειών, αρ. 67 (27 Μαρτίου 
1928) και συγκεκριµένα βλ. ισολογισµό «Βιοµηχανίας Βάµβακος Α.Ε. Σύρου, από 1 Ιανουαρίου µέχρι 
31 ∆εκεµβρίου 1927». 
310 Βλ. παρακάτω, στο κεφάλαιο για τους πολυδύναµους επιχειρηµατίες. 
311Βλ. Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ∆ελτίον Ανωνύµων Εταιρειών, αρ. 86 (8 Απριλίου 1936), άρθρο 4 
και Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ∆ελτίον Ανωνύµων Εταιρειών, αρ. 385 (17 ∆εκεµβρίου 1937), 
άρθρο 4. 
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Ισολογισµός του Κλωστοϋφαντηρίου Καρέλλα (1927) 

Πηγή: Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ∆ελτίον Ανωνύµων Εταιρειών, αρ. 137 

(7 Ιουνίου 1928) 

 89



 

 
 
 

Ισολογισµός Βιοµηχανίας Βάµβακος Α.Ε. Σύρου (1927) 

Πηγή: Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ∆ελτίον Ανωνύµων Εταιρειών, αρ. 67 

(27 Μαρτίου 1928) 
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Άλλωστε είµαστε λίγο πριν τη φάση της µεταφοράς του εργοστασίου στην 

Αθήνα. Αναφορικά µε το εργοστάσιο Βαρδάκα βρίσκεται σε µία «χρυσή περίοδο», 

λίγο πριν το θάνατο του Ιωάννη και Παντελή Βαρδάκα. Η µεγάλη παραγωγή του 

εργοστασίου µπορεί κάλλιστα να συσχετιστεί µε τη µεγάλη προσωπική περιουσία 

των αδελφών Βαρδάκα, µέρος της οποίας δώρισαν, στα τέλη του µεσοπολέµου, για 

κοινωφελείς σκοπούς. Τέλος, το εργοστάσιο του Μπαρµπέτα διατηρεί µια σηµαντική 

παραγωγή, σε µία περίοδο, κατά την οποία πολλά εργοστάσια έχουν κλείσει. 

 
4. Τόπος εγκατάστασης των εργοστασίων  

 

Πρέπει να επισηµανθεί το γεγονός ότι όλα τα προαναφερθέντα εργοστάσια 

βρίσκονται στη βιοµηχανική ζώνη της Ερµούπολης, κοντά στο λιµάνι. Το ερώτηµα 

«γιατί συµβαίνει αυτό» µπορεί να απαντηθεί από το ότι στο λιµάνι  µπορεί εύκολα να 

γίνει η εκφόρτωση των πρώτων υλών και η φόρτωση και µεταφορά των παραγόµενων 

προϊόντων.  Έπειτα δεν είναι τυχαίο ότι εκεί υπήρχαν παλαιότερα εργοστάσια τα 

οποία εξαγοράστηκαν, διαρρυθµίστηκαν και χρησίµευσαν στη στέγαση των νέων 

βαµβακουργείων.312

 Επιπλέον, υπάρχει και ένας άλλος παράγοντας, ο οποίος δεν αναφέρεται 

σχεδόν ποτέ. Κατά την κατασκευή των χώρων των κλωστηρίων και των υφαντηρίων, 

πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ο σωστός κλιµατισµός (να υπάρχει η κατάλληλη 

υγρασία) για να διατηρείται καλή η ποιότητα των προϊόντων. Αν, για παράδειγµα, η 

υγρασία του νήµατος είναι µικρότερη από το 7% και ο καιρός είναι ξηρός, τότε, κατά 

την τριβή του νήµατος µε τα διάφορα εξαρτήµατα των µηχανών επεξεργασίας, 

δηµιουργείται στατικός ηλεκτρισµός, ο οποίος, λόγω των ηλεκτρικών ιδιοτήτων των 

ξηρών νηµάτων, παραµένει και δηµιουργεί πλήθος ανωµαλιών, λ.χ. συστροφή κατά 

την ύφανση.313 Επειδή εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν τεχνικές συνθήκες κλιµατισµού, 

η υγρασία της θάλασσας δηµιουργούσε το ιδανικό, ίσως, κλίµα για την εγκατάσταση 

σ’ αυτόν το χώρο νηµατουργείων. 

 

 
 
 

                                                 
312 Για τις συνθήκες περιβάλλοντος των κλωστοϋφαντηρίων και την επίδραση τους στο σχεδιασµό των 
κτιρίων βλ. και Κωνσταντίνα ∆εµίρη, Τα ελληνικά Κλωστοϋφαντουργεία, ιστορική και τυπολογική 
διεύρυνση, Αθήνα (Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυµα ΕΤΒΑ) 1991, σ. 36-42. 
313 Αλέξανδρος Θ. Σταυρόπουλος, ό.π., σ. 694. 
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5. Τόποι Πελατείας 

 

Παραπάνω αναφερθήκαµε  στους τόπους πελατείας των εργοστασίων στις 

επιµέρους ενότητες. Από τα στοιχεία που έχουµε στη διάθεση µας - κυρίως για τα 

εργοστάσια των Καρέλλα και των Λαδόπουλων – αντιλαµβανόµαστε ότι οι εταιρείες 

προωθούσαν τα προϊόντα τους µέσα από ένα εκτεταµένο δίκτυο αντιπροσώπων σε 

όλη σχεδόν την ελληνική επικράτεια και σε περιοχές που δεν είχαν ακόµη 

ενσωµατωθεί στο ελληνικό κράτος (αναφέροµαι  στις περιοχές που ενσωµατώθηκαν 

µε τους Βαλκανικούς πολέµους του 1912 –1913 και τη συνθήκη της Λοζάννης). 

Μόνο µία προξενική έκθεση µαρτυρά κάποιες συναλλαγές µικρής κλίµακας µε την 

Τουρκία και αυτή βέβαια είναι υπό διερεύνηση, καθώς ο πρόξενος, στα 1908,  µε τον 

όρο Τουρκία, µπορεί να εννοούσε περιοχές της Μακεδονίας ή της Θράκης και όχι της 

Ανατολίας ή άλλων τµηµάτων της Οθωµανικής, τότε, Αυτοκρατορίας.314 Επίσης τα 

κατάστιχα αναφέρονται σε συναλλαγές της εταιρείας των Υιών  Λαδόπουλου µε την 

Κύπρο.315 Εκείνο που έχουµε να επισηµάνουµε, τουλάχιστον, όσον αφορά τα 

εργοστάσια Καρέλλα και Λαδόπουλων, για τα οποία έχουµε και περισσότερα 

στοιχεία, είναι ότι, µε βάση τις υπάρχουσες πληροφορίες, οι περιοχές στις οποίες 

διοχετεύονται τα προϊόντα δεν αλλάζουν κάθε φορά, µε ελάχιστες εξαιρέσεις. 

 Αναλυτικότερα, σύµφωνα µε τους χάρτες που επισυνάπτονται στο τέλος της 

εργασίας παρατηρούµε τα εξής: Με βάση το χάρτη 1 που εµφανίζει τους τόπους 

πελατείας του εργοστασίου Καρέλλα η επιχείρηση φαίνεται να διοχετεύει τα 

προϊόντα της σε όλες σχεδόν τις περιοχές της σηµερινής Ελλάδας (Πελοπόννησο, 

Στερεά, Ιόνιο, Αιγαίο, Θεσσαλία, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη και Κρήτη), ενώ, µε 

βάση τα στοιχεία που είχαµε στη διάθεση µας, παρατηρούµε πολλές περιοχές να 

συνεχίζουν και στην πορεία του χρόνου να απορροφούν τα προϊόντα της εταιρείας. 

Κάποιες περιοχές δεν εµφανίζονται στο φάκελο του 1933, χωρίς βέβαια αυτό να 

σηµαίνει, αποκλειστικά, ότι έπαψαν να αγοράζουν τα προϊόντα της επιχείρησης 

Καρέλλα.  

Στο χάρτη 2 που εµφανίζει τους τόπους πελατείας του εργοστασίου των 

Λαδόπουλων, µας δίνεται η εντύπωση ότι πρόκειται για ένα περισσότερο εκτεταµένο 

δίκτυο πελατείας, που φτάνει µέχρι τις ακτές της Μικρά Ασίας, την Ευρωπαϊκή 

                                                 
314 Foreign Office 1908 – Annual Series No 3990…ό.π., σ. 9. 
315 Για το πελατολόγιο της εταιρείας των Λαδόπουλων βλ. και ΓΑΚ – Αρχεία Νοµού Κυκλάδων, 
Αρχείο Βιοµηχανίας Υιών Λαδόπουλου, κατάστιχα 4, 12, 13, 14, 15 και 21. 

 92



Τουρκία και την Κύπρο. Στο σηµείο αυτό παρατηρούµε µια συγκέντρωση των 

πελατών του εργοστασίου του Καρέλλα και ιδιαίτερα των Λαδόπουλων στην 

ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου και της Στερεάς, και µια αραίωση των πελατών, 

κυρίως του εργοστασίου των Λαδόπουλων στις περιοχές της Μακεδονίας και της 

Θράκης. Αυτό, ίσως εξηγείται, εν µέρει από το γεγονός ότι στις περιοχές της 

Κεντρικής Μακεδονίας και ιδιαίτερα στη Νάουσα και στην Έδεσσα υπήρχαν 

αξιόλογες κλωστοϋφαντουργικές µονάδες, που κάλυπταν τις ανάγκες της εκεί αγοράς 

και λειτουργούσαν ανταγωνιστικά. Από την άλλη το εργοστάσιο των Λαδόπουλων 

είχε ήδη ένα εκτεταµένο δίκτυο πελατείας που απορροφούσε τα προϊόντα του, τα 

οποία έφταναν µέχρι τη Λευκωσία, τη Λάρνακα και την Πάφο. 

  Ο χάρτης 3  εµφανίζει τους κοινούς τόπους πελατείας των εργοστασίων 

Καρέλλα και Λαδόπουλων οι οποίοι, από ότι φαίνεται, είναι αρκετοί και εµφανίζουν 

υψηλή συγκέντρωση στις περιοχές της Πελοποννήσου, της Στερεάς και των νησιών 

του Αιγαίου. Η υψηλή συγκέντρωση σε αυτές της περιοχές συσχετίζεται ίσως και από 

το γεγονός ότι είναι πιο κοντά στα εργοστάσια σε σχέση µε τις περιοχές της 

Μακεδονίας και της Θράκης και εποµένως ευκολότερη η διακίνηση των προϊόντων. 

Τέλος, ο χάρτης 4 είναι ενδεικτικός των τόπων πελατείας του νηµατουργείου 

Βαρδάκα· το εργοστάσιο διοχέτευε τα προϊόντα του από τη Σάµο, µέχρι τον Πύργο 

και από τη Λάρισα, µέχρι τη Νάξο. ∆υστυχώς, δεν κατέστη δυνατό να βρούµε 

περισσότερα στοιχεία για τους πελάτες του εργοστασίου αυτού, χωρίς αυτό να 

σηµαίνει ότι δεν µπορεί να υπάρχουν στο αρχείο του. Επιπλέον, τα στοιχεία που 

εντοπίσαµε στα ΓΑΚ στην Ερµούπολη για το υφαντουργείο Μπαρµπέτα είναι 

µεταπολεµικά και φανερώνουν ένα µεγάλο δίκτυο πελατών σε όλη σχεδόν τη 

σηµερινή ελληνική επικράτεια.                  
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     ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

Οι πολυδύναµοι επιχειρηµατίες 

 

 «Πολυδύναµους» χαρακτηρίζουµε τους επιχειρηµατίες εκείνους που δεν επενδύουν 

τα κεφάλαιά τους σε µια και µόνο επιχείρηση, αλλά σε παρεµφερείς επιχειρήσεις ή, 

ακόµα πιο συχνά, σε διαφορετικούς τοµείς της οικονοµικής ζωής. Αυτό µπορεί να 

γίνει προκειµένου να υπάρξει, ίσως, διασπορά του κινδύνου και µείωση του ρίσκου, 

εφόσον η επένδυση σε ένα και µόνο τοµέα εγκυµονεί κινδύνους σε περίπτωση 

κατάρρευσής του.  

Οι επιχειρηµατίες των εργοστασίων που αναφέρθηκαν παραπάνω µπορούν να 

χαρακτηριστούν πολυδύναµοι, εφόσον δεν περιορίστηκαν στη διαχείριση και µόνο 

της επιχείρησής τους, αλλά ασχολήθηκαν ή συµµετείχαν και σε άλλες. Γι’ αυτό και 

εξετάζουµε από κοινού τις παραπάνω βιοµηχανίες, όχι µόνο γιατί ανήκουν στον 

ευρύτερο κλάδο της βαµβακουργίας, αλλά και γιατί οι ιδρυτές και ιδιοκτήτες τους 

υπήρξαν πολυδύναµοι επιχειρηµατίες και γενικότερα, θα λέγαµε, επιφανή µέλη της 

Ερµουπολίτικης κοινωνίας µε οικονοµική, κοινωνική και πολιτική δράση. Η 

ενασχόλησή τους µε την πολιτική ζωή  συµπλήρωνε την όλη δραστηριότητά τους, 

ενώ οι οικογενειακές τους συµµαχίες φαίνεται να εξυπηρετούσαν στρατηγικά τους 

συµφέροντα.  

Σε κάθε επιχείρηση τον έλεγχο τον είχε ουσιαστικά µια οικογένεια. «Η µοντέρνα 

επιχείρηση που στηρίζεται στο management και η ιδιοκτησία που έχει διαχωριστεί 

απ’ τη διαχείριση εµφανίστηκε στα µέσα και κυρίως στο τέλος του 19ου αιώνα σε 

µεγάλες χώρες (λ.χ. Η.Π.Α.) και αφορούσε επιχειρήσεις που απευθύνονταν σε 

µεγάλες αγορές. Η µεγάλη αγορά αποτέλεσε το βασικό κίνητρο για τη διαµόρφωση 

αυτού του τύπου επιχείρησης. Σε όλες τις χώρες η συντριπτική πλειοψηφία των 

επιχειρήσεων παρέµειναν οικογενειακής µορφής και δε συνιστά σοβαρή ιδιοτυπία το 

γεγονός ότι στην Ελλάδα έχουµε να κάνουµε µε οικογενειακού τύπου επιχειρήσεις 

κατά κύριο λόγο»316. Άλλωστε, η  πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων 

παρέµειναν προσωπικές-οικογενειακές µέχρι πρόσφατα317. Από την οικογένεια 

διακρινόταν συνήθως ένας, ο πλέον δραστήριος, γύρω από τον οποίο συνασπίζονταν 

όλα τα µέλη. Έτσι, αν και πρόκειται για οικογενειακές επιχειρήσεις µε την έννοια ότι 
                                                 
316 Βλ. Χριστίνα Αγριαντώνη, «Παλαιά και νεότερα λογιστικά συστήµατα», Τετράδια Εργασίας 21, 
ÀΑρχεία Βιοµηχανικών Επιχειρήσεων, Ζητήµατα ∆ιαχείρισης= Πρακτικά Σεµιναρίου Ευρωπαϊκού 
«Leonardo 1995» (Αθήνα, ∆εκέµβριος 1996), Αθήνα (ΚΝΕ/ΕΙΕ) 1998, σ.41-47. 
317 Χριστίνα Αγριαντώνη, «Βιοµηχανία», Ιστορία της Ελλάδα του 20ου αιώνα…ό.π., σ. 213. 
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πολλά µέλη από την ίδια οικογένεια συµµετείχαν σ’ αυτές, ουσιαστικά την διοίκηση 

της επιχείρησης αναλάµβανε ένας δραστήριος και πολυδύναµος επιχειρηµατίας.  

Οι παραπάνω επιχειρηµατίες θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν άτοµα µε 

ανοιχτούς ορίζοντες για περαιτέρω επιχειρηµατική δράση. Η δράση τους αυτή όµως 

δεν εστιαζόταν τόσο στην προσπάθεια καθετοποίησης της επιχείρησής τους, όσο 

στην επένδυση κεφαλαίων σε διάφορους τοµείς της οικονοµίας που σε ορισµένες 

περιπτώσεις δεν συσχετίζονταν  µεταξύ τους, µε κύριο στόχο το κέρδος. « Άλλωστε 

στην Ελλάδα και σε κάθε άλλη χώρα ο δρόµος που οδηγεί στη βιοµηχανία περνά απ’ 

το εµπόριο και τις τραπεζικές εργασίες»318.  

Αναλυτικότερα: Ο ∆ηµήτριος Καρέλλας υπήρξε υπάλληλος, έπειτα έµπορος και 

βιοµήχανος, ιδρύοντας το κλωστοϋφαντουργείο «Καρέλλα». Παράλληλα συµµετείχε 

στο νηµατουργείο «Φουστάνος, Καρέλλας, Βελισσαρόπουλος», ενώ ασχολούταν και 

µε τα ναυτιλιακά και τις χρηµατοπιστωτικές εργασίες. Οι γιοι του διατήρησαν το 

εργοστάσιο του πατέρα τους, ενώ συνεργάστηκαν µε την οικογένεια 

Βελισσαρόπουλου για να ιδρύσουν το νηµατουργείο «Βέλκα». 

Ο Αθανάσιος Λαδόπουλος υπήρξε έµπορος, στέλεχος ασφαλιστικής εταιρείας 

και τραπεζίτης. Ο γιος του Ελπιδοφόρος ήταν έµπορος, εφοπλιστής και τραπεζίτης, 

ενώ οι γιοι του ίδρυσαν το κλωστοϋφαντουργείο. Παράλληλα, ασχολούνταν και αυτοί 

µε το εµπόριο, τις χρηµατοπιστωτικές εργασίες και τα πλοία, ενώ συµµετείχαν στο 

νεώριο και το µηχανουργείο Σύρου.  

       Από τους αδελφούς Βαρδάκα, οι τρεις ήταν µηχανικοί, ένας απ’ τους 

οποίους και µεγαλοεργολάβος, ενώ ο τέταρτος δικηγόρος. Οι αδελφοί Βαρδάκα 

ξεκινώντας από διαφορετικά επαγγελµατικά πεδία επένδυσαν στο χώρο της 

νηµατουργίας.  

Οι αδελφοί Μπαρµπέτα είχαν ιδρύσει µηχανουργείο, το µεγαλύτερο µετά απ’ 

το αντίστοιχο του Νεωρίου. Είχαν έρθει σε επαφή µε την κλωστοϋφαντουργία,  

καθώς αναλάµβαναν την επισκευή µηχανηµάτων επεξεργασίας βάµβακος. Ο 

Ευάγγελος Μπαρµπέτας ίδρυσε υφαντουργείο, ενώ συµµετείχε στο µετοχικό 

κεφάλαιο του νηµατουργείου Βαρδάκα. Αργότερα κατασκεύασε και δικό του 

                                                 
318 Βλ. Χρ. Χατζηιωσήφ, ό.π., σ. 43. – Επίσης βλ. Χριστίνα Αγριαντώνη, «Η ελληνική βιοµηχανία τον 
19ο αιώνα. Περιοδολόγηση. Προβλήµατα ολοκλήρωσης», Θέµατα Νεοελληνικής Ιστορίας (18ος  - 20ος 
αιώνας), εισαγωγή – επιµέλεια:  Γ. Β.  ∆ερτιλής – Κ. Κωστής, Αθήνα – Κοµοτηνή 1991,  σ. 397-404. 
Στη σ. 404 η συγγραφέας αναφέρει ότι στην Ελλάδα οι σχέσεις του εµπορίου µε τη βιοµηχανία  ήταν 
από την αρχή πολύ στενές,  ενώ η βιοµηχανική επένδυση, σε κάποιες περιπτώσεις, θα µπορούσε να 
χαρακτηριστεί ως ένας τρόπος αξιοποίησης  του εµπορικού κεφαλαίου στο διάστηµα κατά το οποίο 
αυτό µένει «νεκρό».  
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νηµατουργείο, ενώ ο γιος του ασχολήθηκε και µε το εµπόριο υφασµάτων και  ίδρυσε 

ναυτιλιακή επιχείρηση στο εξωτερικό. 

Στο σηµείο αυτό πρέπει να προσθέσουµε ότι οι προαναφερθέντες δεν ήταν οι 

µόνοι που επένδυαν τα κεφάλαιά τους σε πολλούς τοµείς της οικονοµίας. Ο 

∆ηµήτριος Βαφειαδάκης υπήρξε έµπορος, τραπεζίτης, συµµέτοχος σε βιοτεχνικές και 

βιοµηχανικές δραστηριότητες και στέλεχος της Ελληνικής Ατµοπλοΐας319. Ακόµα ο 

Ισίδωρος Ανδρουλής από την Ερµούπολη υπήρξε µεγαλέµπορος και τραπεζίτης320, 

ενώ ο συντοπίτης του Πέτρος Π. Ράλλης διεύθυνε εµπορικό οίκο στο εξωτερικό και 

είχε διατελέσει  ιδρυτής, διευθυντής και σύµβουλος της Ελληνικής Ατµοπλοΐας321. 

Επίσης, ο Κωνσταντίνος Τσιροπινάς υπήρξε βιοµήχανος (κληρονόµησε από τον 

πεθερό του, βυρσοδεψείο) και παράλληλα µέτοχος του Νεώριου, τραπεζίτης και 

εφοπλιστής322. 

Από τη βιοµηχανία «Ρετσίνα» στον Πειραιά αναφέρουµε τις τραπεζικές 

δραστηριότητες του αρχηγού του  οίκου Θ. Ρετσίνα.  Ο τελευταίος  υπήρξε επίσης 

γενικός πράκτορας για την Ελλάδα της εταιρείας των Γενικών Ασφαλειών της 

Τεργέστης, καθώς και µέτοχος της Ελληνικής Ατµοπλοϊκής Εταιρείας. Η εφηµερίδα 

Σφαίρα το 1885 τον αποκαλεί ως το µεγαλύτερο βιοµήχανο της πόλης, καθώς και 

τραπεζίτη, ενώ φαίνεται να έχει αναπτύξει και µεταποιητική δραστηριότητα323. Άλλο 

παράδειγµα πολυδύναµου επιχειρηµατία υπήρξε ο Έκτωρ Ψύχας, Χιώτης στην 

καταγωγή, σύµβουλος της βραχύβιας χρηµατιστηριακής εταιρείας «Ο Ερµής». 

Παράλληλα, ασχολήθηκε µε επιχειρήσεις δηµοσίων έργων, η σηµαντικότερη από τις 

οποίες η σήραγγα του σιδηροδρόµου Αθηνών - Πειραιώς. Το 1881 εξαγόρασε 

κλωστήριο από τον Βολωνάκη· είναι η πρώτη κλωστοϋφαντουργική επιχείρηση που 

θα υιοθετήσει τη νοµική µορφή της Α.Ε. µε την επωνυµία «Ελληνική Βαµβακουργική 

Εταιρεία»324. Μάλιστα το παράδειγµα του Έκτορος Ψύχα θυµίζει σε κάποια σηµεία 

το αντίστοιχο του Ιωάννη Βαρδάκα. Ο τελευταίος ήταν επίσης µεγαλοεργαλάβος-

µηχανικός, εργολήπτης δηµοσίων έργων (ανέλαβε την κατασκευή του µώλου της 

Ερµούπολης). Στη συνέχεια επένδυσε τα κεφάλαιά του στην ίδρυση κλωστηρίου. 

Αρκετοί βιοµήχανοι συνδυάζουν τραπεζικές δραστηριότητες µε βιοµηχανία, ενώ 

σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζουν και οι οικογενειακές συµµαχίες. Συγκεκριµένα, οι 
                                                 
319 Χρήστος Λούκος, Πεθαίνοντας στη Σύρο…ό.π., σ. 75. 
320 Ό.π., σ. 72-73. 
321 Ό.π., σ. 207-208. 
322 Χριστίνα Αγριαντώνη – Αγγελική Φενερλή, ό.π., σ. 98. 
323 Χρήστος Χατζηιωσήφ, Η γηραιά  σελήνη…ό.π., σ. 76. 
324 Ό.π., σ.77-78  
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εξαγορές εργοστασίων το 1890 από την οικογένεια Ρετσίνα διευκολύνθηκαν από τη 

συνεργασία στο πλαίσιο µίας ετερόρρυθµης εταιρείας µε το µακεδόνα έµπορο και 

τραπεζίτη ∆ηµήτριο Χατζηλάζαρο, του οποίου ο ανιψιός Αλέξανδρος Μαλαµίδης 

παντρεύεται µία κόρη του Ρετσίνα και αναλαµβάνει τη διεύθυνση της επιχείρησης325. 

Οι οικογενειακές αυτές συµµαχίες θυµίζουν αντίστοιχες οικογενειών της 

Ερµούπολης, όταν µέλη των ισχυρών οικογενειών Βαφειαδάκη, Τσιροπινά και 

Πετροκόκκινου συνδέονται, µε γάµο, µε µέλη της οικογένειας Λαδόπουλου και όλοι 

µαζί συµµετέχουν στη «Νέα Ελληνική Ατµοπλοΐα» και στην ίδρυση του «Νεωρίου 

και Μηχανουργείων Σύρου». Στην αγορά  µάλιστα του πλοίου «Ελπιδοφόρου» 

συνιδιοκτήτες ήταν οι υιοί Βαφειαδάκη.  

Μέσα σε όλα αυτά πρέπει να προσθέσουµε και την ενασχόληση ορισµένων 

επιχειρηµατιών µε τα κοινά. Ο ∆ηµήτρης Βαφειαδάκης εκλεγόταν δήµαρχος 

Ερµούπολης για 15 περίπου χρόνια, σφραγίζοντας µε  την πολιτική παρουσία και την 

οικονοµική δράση του, την περίοδο 1870 - 1890326. Ο Πέτρος Ράλλης υπήρξε µέλος 

του δηµοτικού και επαρχιακού συµβουλίου327 και ο Κωνσταντίνος Τσιροπινάς, 

δήµαρχος Ερµούπολης την περίοδο 1887-1895328. Στον Πειραιά, η οικογένεια 

Ρετσίνα και συγκεκριµένα οι Αλέξανδρος και Θεόδωρος ασχολήθηκαν µε την 

πολιτική. Μάλιστα,  Θεόδωρος Ρετσίνας διετέλεσε δήµαρχος Πειραιά (µε αυτή του 

την ιδιότητα αναφέρεται το 1894) και βουλευτής Αττικής, ενώ το 1907 υπήρξε 

συνοµιλητής του Κουντουριώτη στις συζητήσεις στη Βουλή για την εφαρµογή του 

µέτρου επιβολής δασµών στα ξένα προϊόντα329. Από την οικογένεια Λαδόπουλου ο 

Αθανάσιος, αφού εκλέχτηκε δηµοτικός σύµβουλος330, έγινε βουλευτής µε το 

δεληγιαννικό κόµµα. Στο βουλευτικό αξίωµα τον διαδέχτηκε ο Εµµανουήλ 

Λαδόπουλος· ο τελευταίος µάλιστα διετέλεσε τρεις φορές υπουργός οικονοµικών. Ο 

τρίτος αδερφός, Αριστοτέλης Λαδόπουλος, διορίστηκε δήµαρχος την περίοδο 1940-

1941331.  Ο ∆ηµήτριος Καρέλλας διετέλεσε βουλευτής Μήλου332. Το 1933 οι τρεις 

από τους τέσσερις βιοµηχάνους που εξετάζουµε εκλέχτηκαν στο δηµοτικό συµβούλιο 

της Ερµούπολης. Πρόεδρος του συµβουλίου ήταν ο Εµµανουήλ Λαδόπουλος, 

                                                 
325 Χρήστος Χατζηιωσήφ, ό.π,  σ. 76-77 
326 Βασιλική Θεοδώρου-Χρήστος Λούκος, ό.π., σ. 18-19. 
327 Χρήστος Λούκος, Πεθαίνοντας στη Σύρο…ό.π., σ. 207. 
328 Χριστίνα  Αγριαντώνη – Αγγελική Φενερλή, ό.π., σ. 98. 
329 Χρήστος Χατζηιωσήφ, ό.π.,  σ. 88 και 281. – Βοβολίνης Σπ. Και Κ. , ό.π.,  τ. Α΄,  σ. 85β, 88α και 
101β. 
330 Εφηµερίδα Ήλιος, Ερµούπολη, 13 Ιουλίου 1891, αρ. 351. 
331 Βασιλική Θεοδώρου-Χρήστος Λούκος, ό.π., σ.19. 
332 Τάσος Μ. Ζευγώλης,  Κυκλαδικόν Ηµερολόγιον 1908, Ερµούπολη 1907,  σ. 154. 
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αντιπρόεδρος  ο Παντελής Βαρδάκας  και δηµοτικός σύµβουλος ο Ευάγγελος 

Μπαρµπέτας333. 

Αναφορικά µε τη Σύρο πρέπει να σηµειωθεί ότι τον 19ο αιώνα η εµπορική τάξη 

ασκούσε την τοπική πολιτική εξουσία. Μάλιστα, λόγω της ιδιοµορφίας της 

οικονοµίας της Ερµούπολης (η συσσώρευση του εµπορικού κεφαλαίου της 

εξαρτιόταν από τις εξελίξεις στο εξωτερικό και όχι από την εσωτερική πολιτική), στο 

µεγαλύτερο µέρος του 19ου αιώνα, οι έµποροι της Σύρου απουσίαζαν επιδεικτικά από 

τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα και στην περίοδο της εµπορικής παρακµής της 

πόλης οι βουλευτές Σύρου δεν είχαν ούτε την ελάχιστη συµµετοχή στην κοινωνική 

και οικονοµική ιεραρχία του τόπου. Τέλος, επίκεντρο της πολιτικής εξουσίας υπήρξε 

ο δήµος της Ερµούπολης334. Η κατάσταση θα αλλάξει εν µέρει στα τέλη του 19ου και 

στις αρχές του 20ου αιώνα µε τη συµµετοχή ισχυρών οικονοµικών παραγόντων της 

πόλης στην εθνική πολιτική σκηνή (βλ. Λαδόπουλους , Καρέλλα, ) 

Η πρακτική της τοποθέτησης κεφαλαίων σε πολλούς τοµείς συγχρόνως ήταν  

συνηθισµένη στους µεγάλους Έλληνες κεφαλαιούχους (Ο Βαφειαδάκης, ο 

Τσιροπινάς, ο Φουστάνος, οι Λαδόπουλοι και ο Καρέλλας από την Ερµούπολη, 

αγόραζαν µερίδια σε πλοία335). «Η παράδοση της ανασφάλειας (στην οποία 

αναφερθήκαµε παραπάνω) και οι περιορισµένες δυνατότητες ανάπτυξης σε ένα και 

µόνο τοµέα συγκαταλέγονται στις πιθανές ερµηνείες. Ως προς το δεύτερο λόγο 

εντοπίζουµε χαρακτηριστικά παραδείγµατα στις βιοµηχανίες επαρχιακών πόλεων  οι 

οποίες, όταν αποκτούσαν σηµαντικό µέγεθος, επεκτείνονταν και σε άλλους κλάδους, 

βιοµηχανικούς και µη: Ο Μ. Σταµατόπουλος του Βόλου στράφηκε στον ηλεκτρισµό 

και οι Αφοί Στασινόπουλοι της Καλαµάτας σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Στο 

πλαίσιο αυτής της λογικής της πολυαπασχόλησης των κεφαλαίων παρατηρείται, µετά 

τον Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, η στροφή των κεφαλαίων που είχαν κερδηθεί στη 

ναυτιλία και σε άλλους τοµείς, προς τη βιοµηχανία»336. 

 

 

                                                 
333 Κ. Γερασιµίδης, ό.π., σ. 41. – Εφηµερίδα Ελεύθερος Κόσµος, Σύρος 21 Ιουλίου 1945. 
334 Βασίλης Καρδάσης, «Η Σύρος Σταυροδρόµι της Ανατολικής Μεσογείου», ό.π., σ. 326-327. 
335 Βλ. σχετικά Βασίλης Καρδάσης, «Η Ελληνική Εµπορική Ναυτιλία, 1832-1914», Θέµατα 
Νεοελληνικής Ιστορίας…ό.π., σ. 337-350. Κατά τον συγγραφέα, «ο συνεταιριστικός χαρακτήρας στην 
πλοιοκτησία διευκόλυνε τη συνεργασία των κεφαλαιούχων  κατά περιοχή και αντιµετώπιζε µε αρκετά 
ικανοποιητικό τρόπο τη δεδοµένη στενότητα κεφαλαίων. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αυτής της 
µορφής ήταν η Σύρος  µε τους Λαδόπουλο, Τσιροπινά, Νεγρεπόντη, Μαυροκορδάτο και η Άνδρος µε 
τους Εµπειρίκο και Γουλανδρή» (ό.π., σ. 350). 
336 Χριστίνα Αγριαντώνη, «Βιοµηχανία», ό.π., σ. 210. 
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Πηγή: Τάσος Μ. Ζευγώλης, Κυκλαδικόν Ηµερολόγιον 1908, Ερµούπολης 1907, σ. 154. 
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Εργοστάσιο των Βελισσαρόπουλων και των Αφών  Καρέλλα στο Νέο Φάληρο. 

Πρόκειται για την εταιρεία «ΒΕΛΚΑ». Πηγή: Κατάλογος των Brooks & Doxey Ltd., 

Makers of textile Machinery, χ.τ.  1925,  σ. 253. 
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Πηγή: Μάνος Ελευθερίου (εισαγωγή), Ενθύµιον Σύρου, Αθήνα (εκδόσεις Γνώση) χ.χ. 
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Ο Εµµανουήλ Λαδόπουλος σε µεγαλύτερη ηλικία. 

Πηγή: Κ. Γερασιµίδης (επιµέλεια: Ε. Μονογυιός), Το Πανόραµα της Σύρου, Σύρος 

1933. 
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Ιωάννης Βαρδάκας: Συνιδιοκτήτης του οµώνυµου νηµατουργείου Σύρου 

(Βιοµηχανικό Μουσείο Ερµούπολης) 
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Κάρτα του Σταύρου, γιου του Ευάγγελου Μπαρµπέτα, ιδρυτή της οµώνυµης 

επιχείρησης. Η κάρτα φέρει πάνω αριστερά τη µαύρη γραµµή, ένδειξη πένθους για 

κάποιο προσφιλές πρόσωπο. Ίσως πρόκειται για τον Ευάγγελο Μπαρµπέτα, πατέρα 

του Σταύρου  Μπαρµπέτα, που απεβίωσε το 1972. 

Πηγή: ΓΑΚ – Αρχεία Νοµού Κυκλάδων, Αρχείο Βιοµηχανίας Μπαρµπέτα (βρέθηκε 

στο οµώνυµο αρχείο, όχι µέσα σε φάκελο). 
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Πίνακας Μετόχων της εταιρείας Βαρδάκα στον οποίο αναγράφονται οι µέτοχοι της 

εταιρείας, ανάµεσα στους οποίους και ο Ευάγγελος Μπαρµπέτας.  

Πηγή: ΓΑΚ – Αρχεία Νοµού Κυκλάδων, Αρχείο Βιοµηχανίας Βαρδάκα, φάκελος 999, 

υποφάκελος 7, «Νοσοκοµείο Σύρου, αποδοχή δωρεάς Ι. Κ. Βαρδάκα, 1947, Πίναξ 

Μετόχων».  
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Συµπεράσµατα – επίλογος 

 
Σ’ αυτή την εργασία αναφερθήκαµε στη βιοµηχανία της Ερµούπολης και µάλιστα 

στη βαµβακουργία. Σκοπός µας ήταν να εξετάσουµε αναλυτικά τις συνθήκες ίδρυσης, 

την παραγωγή, τις αντοχές στις οικονοµικές συνθήκες της εκάστοτε εποχής και τη 

λειτουργία των εργοστασίων του Καρέλλα, των αδελφών Λαδόπουλων, του Βαρδάκα 

και του Μπαρµπέτα µέχρι το 1940. Αυτός ο χρονικός περιορισµός έγινε, καθώς 

µεταπολεµικά αλλάζουν αρκετά δεδοµένα και συσχετισµοί, το αρχειακό υλικό είναι 

τεράστιο και εποµένως δύσκολο να διαπραγµατευτεί στο πλαίσιο µιας διπλωµατικής 

εργασίας. Ο λόγος που επιλέξαµε να αναφερθούµε σε αυτό το θέµα είναι γιατί 

πρόκειται για κάποιες απ’ τις µεγαλύτερες βιοµηχανίες επεξεργασίας βάµβακος της 

Ερµούπολης, γεγονός που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η πόλη οφείλει 

σ’ αυτού του είδους τη βιοµηχανία την ανάκαµψή της τα τελευταία χρόνια του 19ου 

αιώνα, τη διέξοδο της από την οικονοµική κρίση και απ’ την άλλη είναι οι µόνες των 

οποίων έχει διασωθεί το αρχειακό υλικό.  

Παράλληλα εξετάσαµε το κοινωνικό και οικονοµικό προφίλ των ιδρυτών των 

παραπάνω βιοµηχανιών. Πρόκειται για άτοµα (κάποια απ’ τα οποία µε σπουδές στην 

Ελλάδα και στο εξωτερικό) που παλαιότερα ασχολούνταν µε το εµπόριο, τις 

επιχειρήσεις, τη ναυτιλία,  τις κατασκευές και άλλου είδους βιοµηχανίες και  

εκµεταλλευόµενοι τις ιδιαίτερες συνθήκες για επένδυση στην κλωστοϋφαντουργία 

ασχολήθηκαν µ’ αυτόν τον κλάδο. Η καταγωγή τους από διάφορα µέρη της Ελλάδας, 

Μακεδονία, Πελοπόννησο, αλλά και Μικρά Ασία. Η οικονοµική τους κατάσταση  

πολύ υψηλή, ιδιαίτερα στην περίπτωση των αδελφών Λαδόπουλων. Ενδεικτικά 

αναφέρουµε ότι οι τελευταίοι ήταν εκείνοι που πρώτοι έφεραν αυτοκίνητο στη 

Σύρο337. 

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στο µοντέλο του πολυδύναµου επιχειρηµατία που 

αποτελεί κοινό στοιχείο για τους ιδρυτές και των  τεσσάρων εξεταζοµένων 

εργοστασίων. Οι ιδρυτές των εργοστασίων, ξεκινώντας από διαφορετικά πεδία της 

οικονοµίας (εµπόριο, χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, ναυτιλία, δηµόσια έργα κ.α.) 

επένδυσαν στην κλωστοϋφαντουργία. Με αφορµή τα παραδείγµατα των παραπάνω 

επιχειρηµατιών, επισηµάναµε το φαινόµενο αυτό της πολυαπασχόλησης των 

κεφαλαίων, που δεν αποτέλεσε πρωτοτυπία της Ερµούπολης, αλλά «κοινό τόπο» 

στην  ελληνική οικονοµία. Θα µπορούσε κάποιος να χαρακτηρίσει  την ενέργεια των 
                                                 
337 Βασιλική Θεοδώρου – Χρήστος Λούκος, ό.π. , σ. 20. 
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επιχειρηµατιών να επενδύσουν σε διαφορετικούς τοµείς της οικονοµίας, ως αδυναµία 

τους να αναπτύξουν ένα και µόνο τοµέα, προχωρώντας στην καθετοποίηση της 

παραγωγής· όταν τα περιθώρια ανάπτυξης ενός τοµέα είχαν, κατά την κρίση των 

επιχειρηµατιών, εξαντληθεί, επένδυαν σε κάποιον άλλον. Από την άλλη η ενέργεια 

αυτή θα µπορούσε να ερµηνευτεί στο πλαίσιο της νοοτροπίας για το εύκολο, αλλά και 

σίγουρο κέρδος που εκµηδενίζει ή τουλάχιστον µειώνει αισθητά τον κίνδυνο 

οικονοµικής κατάρρευσής των επιχειρηµατιών,  καθώς οι οικονοµικές απώλειες σε 

ένα τοµέα επένδυσης, αντισταθµίζονται ή τουλάχιστον µετριάζονται από το κέρδος 

σε κάποιον άλλον.  

Καταξιωµένοι επαγγελµατικά, µέσα από οικογενειακές συµµαχίες και 

πολιτικές, οι επιχειρηµατίες αυτοί σκιαγραφούσαν το πορτραίτο τους. Οι πολιτικές 

φιλοδοξίες τους, τους οδήγησαν στο καταλάβουν αξιόλογες θέσεις. Πολλοί 

διετέλεσαν δηµοτικοί σύµβουλοι, πρόεδροι του δηµοτικού συµβουλίου, ένας 

δήµαρχος, άλλοι πρόεδροι και ιδρυτές σωµατείων, αλλά και βουλευτές.  Μάλιστα η 

περίπτωση του Εµµανουήλ Λαδόπουλου παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού 

διετέλεσε 3 φορές υπουργός οικονοµικών σε διαφορετικές κυβερνήσεις. Το 

ενδιαφέρον τους για την πολιτική συµβάδιζε µε την οικονοµική τους δύναµη και τα 

ερείσµατα που προσπαθούσαν  να δηµιουργήσουν στην τοπική κοινωνία. Υπήρχε 

ένας ανταγωνισµός που θα έλεγε κανείς ότι ξεπερνούσε το πλαίσιο των βιοµηχανικών 

µεγεθών και περνούσε στην καταξίωση που θα είχε ο καθένας στην κοινωνία, µέσα 

από την πολιτική τους παρουσία  και, για κάποιους άλλους, τις µεγάλες 

φιλανθρωπικές τους δραστηριότητες. Οι τελευταίες ερµηνεύονται και από την τάση 

για κοινωνική προβολή, τον κοινωνικό ανταγωνισµό και, ίσως, την ύστατη 

προσπάθεια ορισµένων για τη σωτηρία της ψυχής τους, σύµφωνα µε τη χριστιανική 

αντίληψη. Οι επιχειρηµατίες µέσα από τις φιλανθρωπίες τους- όσοι τουλάχιστον 

προέβαιναν σε τέτοιες ενέργειες- και τη συµµετοχή τους σε ιδρύµατα και αγαθοεργίες 

εκφέρουν  ένα δηµόσιο λόγο, «αναγορεύονται σε θεµατοφύλακες ενός συστήµατος 

αξιών» και γίνονται δηµόσια πρόσωπα338. ∆εν είναι ίσως τυχαίο ότι παρατηρούµε 

επιχειρηµατίες, που δεν ασχολούνταν τόσο µε την πολιτική, όπως τον Ιωάννη 

Βαρδάκα να προβαίνει σε µία τεράστια δωρεά για φιλανθρωπικούς σκοπούς σε 

                                                 
338 Βλ. σχετικά και την αδηµοσίευτη διδακτορική διατριβή της Ευθυµίας Λ. Κάννερ, Φιλανθρωπία: 
Κοινωνική Λειτουργία του Φαινοµένου στην Ορθόδοξη Κοινότητα της Κων/πολης (1753-1908), Τµ. 
Ιστορίας-Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, Αθήνα 1999. – 
Βασιλική Θεοδώρου, «Φιλανθρωπία και πόλη. Ορφανοί και άστεγοι παίδες στον Πειραιά γύρω στο 
1875», Μνήµων 14 (1992) σ. 71-90. 
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αντίθεση µε τον Εµµανουήλ Λαδόπουλο, ο οποίος ως υπουργός οικονοµικών δεν έχει 

την ανάγκη να γίνει δηµόσιο πρόσωπο, αφού η φήµη έχει ήδη ξεπεράσει τα στενά 

τοπικά όρια του νησιού. 

Οι πρώτες εταιρείες του Καρέλλα και των Λαδόπουλων δηµιουργήθηκαν την 

περίοδο της παρακµής της ναυτιλίας της Ερµούπολης από σηµαντικούς παράγοντες 

της πόλης που είχαν τα διαθέσιµα κεφάλαια, αλλά και τη θέληση να επενδύσουν στη 

βαµβακουργία. Πέρα από τις ιδιαίτερες συνθήκες για την επένδυση στο χώρο της 

κλωστοϋφαντουργίας, είναι ιδιαίτερα σηµαντική η απόφαση και η επιθυµία 

ορισµένων κεφαλαιούχων να επενδύσουν σ’ αυτό τον κλάδο στη Σύρο, τη στιγµή 

µάλιστα που είναι γνωστό  ότι η βιοµηχανία είναι ένας τοµέας που δεν αποδίδει 

άµεσα, αλλά µακροπρόθεσµα.  Μόλις πέτυχε το «πείραµα» του Καρέλλα, των 

Λαδόπουλων, αλλά και των Βελισσαρόπουλων και Φουστάνων, που από ότι φαίνεται 

λειτούργησε πιλοτικά,  σταδιακά και άλλοι επιχειρηµατίες ασχολήθηκαν µε τη 

βαµβακουργία, όπως ο Βαρδάκας και από τους τελευταίους ο Μπαρµπέτας, που 

κλείνει τον κύκλο των επιχειρηµατιών που ασχολήθηκαν µε τη βιοµηχανία βάµβακος. 

Οι αρχικές οµόρρυθµες εταιρείες µετατράπηκαν, στο πλαίσιο και του νόµου 

2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιρειών», σε ανώνυµες τις δεκαετίες του 1930 και 

1940, επωφελούµενες το προνοµιακό, αρχικά, φορολογικό καθεστώς και κυρίως το 

γεγονός ότι η ευθύνη των µετόχων περιορίζεται στο µερίδιο που οι µέτοχοι έχουν 

συνεισφέρει και όχι στην ατοµική περιουσία τους. Πρόκειται για εταιρείες, 

«οικογενειακής δοµής», καθώς και µετά την µετατροπή τους σε Α.Ε.  το πλειοψηφικό 

πακέτο των µετοχών ανήκει στα µέλη της οικογένειας, και µάλιστα σε εταιρείες, 

όπως σ΄ αυτή των Λαδόπουλων όλες οι µετοχές ανήκουν µόνο στα µέλη της 

οικογένειας. Η οικογενειακού τύπου εταιρεία επιβεβαιώνεται και από δηµοσίευµα της 

εφηµερίδας «Ελεύθερος Κόσµος» του 1945 το οποίο χαρακτηριστικά αναφέρεται στα 

τέσσερα αδέλφια της οικογένειας Βαρδάκα: «…Και αι περιουσίαι των ακόµη και 

οσάκις ήσαν τυπικώς κεχωρισµέναι, ουσιαστικώς όµως απετέλουν  περιουσίαν κοινήν  

και η περιουσία του ενός  ήτο πάντοτε εις την διάθεσιν του άλλου και η πρωτοβουλία 

του ενός προς µίαν ευποιϊαν  ή και προς µιαν εµπορικήν πράξιν  ετύγχανεν εξίσου της 

προηγουµένης απάντων εγκρίσεως. Ο δεσµός της οικογένειας, η εν τη οικογενεία 

ιεραρχία  απετέλει παλλάδιον των ιδεών των»339.  

                                                 
339 Εφηµερίδα Ελεύθερος Κόσµος, Ερµούπολη 21 Ιουλίου 1945. 
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Αξίζει να σηµειωθεί ότι σ’ όλα τα εργοστάσια µε εξαίρεση τη βιοµηχανία των 

αδελφών Λαδόπουλου, που πρόκειται για καθαρά οικογενειακή επιχείρηση, οι 

ιδρυτές τους είχαν συνεταίρους. Ωστόσο, οι παραπάνω εργοστασιάρχες είχαν τον 

έλεγχο της επιχείρησης. 

Στην εργασία αυτή προχωρήσαµε σε µια σύγκριση µεγεθών των παραπάνω 

εργοστασίων, όσο βέβαια µας το επέτρεπαν τα στοιχεία που είχαµε στη διάθεση µας.                       

 Αναλυτικότερα, το εργοστάσιο των Αφών Λαδόπουλων διέθετε διπλάσιο 

αριθµό εργατών και αργαλειών και παρήγαγε σχεδόν διπλάσια ποσότητα προϊόντων 

συγκριτικά µε αυτό του Καρέλλα, τουλάχιστον στα πρώτα χρόνια της λειτουργίας 

τους. Επίσης οι προξενικές εκθέσεις, µας οδηγούν στο συµπέρασµα ότι τα παραπάνω 

εργοστάσια ήταν από τα µεγαλύτερα του είδους τους στην Ερµούπολη, κάτι που 

σχεδόν δεν αλλάζει µέχρι το 1940.  Ωστόσο, τα πράγµατα διαφοροποιούνται  όσον 

αφορά τα µεγέθη των τεσσάρων εργοστασίων που εξετάζουµε. Την περίοδο του 

µεσοπολέµου ο Καρέλλας ιδρύει Α.Ε. µε διπλάσιο σχεδόν µετοχικό κεφάλαιο απ’ 

αυτό της εταιρείας των Λαδόπουλων. Τα πράγµατα δυσκολεύουν λίγο για την 

οικογένεια των Λαδόπουλων, ιδιαίτερα µετά το θάνατο του διευθυντή της εταιρείας 

και πρώην υπουργού Οικονοµικών, Εµµανουήλ Λαδόπουλου.  Από την άλλη η  

οικογένεια Καρέλλα καταφέρνει αργότερα να επεκτείνει τις λειτουργίες της και να 

ιδρύσει µονάδες στην Αθήνα, το Λαύριο και το Άστρος Κυνουρίας µε την επωνυµία 

«Αιγαίον Α.Ε.».  

Ο Βαρδάκας, µέχρι το τέλος σχεδόν της περιόδου που εξετάζουµε ασχολείται 

σχεδόν αποκλειστικά µε την παραγωγή νηµάτων και κατέχει την πρώτη θέση 

ανάµεσα στα αντίστοιχα εργοστάσια της Ερµούπολης. Παράλληλα, οι Λαδόπουλοι 

κατέχουν τη δεύτερη θέση στην παραγωγή δριλλίων -τα δρίλλια αποτελούσαν το 

µεγαλύτερο µέρος της παραγωγής υφασµάτων της Σύρου-  µετά το µεγάλο 

κλωστοϋφαντουργείο της Α.Κ.Ε.Σ. που ήταν, από το τέλος του Μεσοπολέµου και 

µετά, το µεγαλύτερο στο νησί. Το υφαντουργείο του Μπαρµπέτα, παρά το κλείσιµο 

των περισσότερων εργοστασίων την περίοδο πριν το β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, είχε µια 

σηµαντική παραγωγή που του έδινε µια θέση ανάµεσα στα µεγάλα εργοστάσια του 

κλάδου στο νησί.  

Παράλληλα, επισηµάναµε τη διαφορετική εποχικότητα της παραγωγής 

νήµατος και υφάσµατος. Η παραγωγή σε ύφασµα αυξάνεται το φθινόπωρο και το 

χειµώνα, οπότε οι ανάγκες για ένδυση είναι µεγαλύτερες. Με βάση την παραγωγή 

των εργοστασίων του 1939-1940 παρατηρούµε ότι η περίοδος της µεγάλης 
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παραγωγής σε νήµα είναι διαφορετική από την αντίστοιχη περίοδο της παραγωγής σε 

ύφασµα· συγκεκριµένα, οι παραγγελίες σε νήµα προηγούνται της παραγωγής 

υφάσµατος. 

Συνεξετάζοντας τα στοιχεία που έχουµε για τα παραπάνω βαµβακουργικά 

εργοστάσια, καταλήγουµε στο ότι  τα µηχανήµατα παραγωγής τους είχαν αγοραστεί 

κυρίως από βρετανικούς και ελβετικούς κατασκευαστικούς  οίκους, καθώς και από 

γαλλικές και γερµανικές εταιρίες (οι τελευταίες προµήθευαν κυρίως γεννήτριες για τα 

εργοστάσια). Η αποστολή των µηχανηµάτων γινόταν µέσω ξένων ή ελληνικών 

τεχνικών εταιρειών,  ενώ επισκευάζονταν µηχανές και στη Σύρο.  

Αναφορικά µε τους πελάτες των εργοστασίων, φαίνεται πως τα προϊόντα 

απορροφούνταν από την αγορά όλης σχεδόν της Ελλάδος. Με βάση τα στοιχεία που 

έχουµε στη διάθεση µας µπορούµε να εντοπίσουµε εµπορικούς αντιπροσώπους σε 

αρκετά σηµεία της Ελληνικής Επικράτειας. Μάλιστα το εργοστάσιο των 

Λαδόπουλων είχε εµπορικούς αντιπροσώπους στην Μικρά Ασία, στην Ευρωπαϊκή 

Τουρκία και στην Κύπρο. 

Η επιλογή του τόπου εγκατάστασης των εργοστασίων εξαρτάται από το πλέον 

κοντινό δίκτυο συγκοινωνιών που µπορεί να εξασφαλίσει την πρόσβαση της 

επιχείρησης στις πρώτες ύλες και τη διοχέτευση του παραγόµενου προϊόντος στην 

αγορά, στην περίπτωση µας τη θάλασσα και τις θαλάσσιες µεταφορές. Η παρουσία 

παλαιότερων εργοστασίων που µετασκευάστηκαν και επισκευάστηκαν ή 

επεκτάθηκαν διαδραµάτισε σηµαντικό ρόλο, καθώς οι βιοµήχανοι αγοράζουν µε 

πλειστηριασµό σε τιµή ευκαιρίας παλαιότερα εργοστασιακά συγκροτήµατα τα οποία 

και προσαρµόζουν στις εκάστοτε ανάγκες τους. Τέλος, στην περίπτωση της 

βαµβακουργίας, ο παράγοντας «κατάλληλο κλίµα» και συγκεκριµένα η υγρασία που 

θα εµπόδιζε τυχόν ζηµιές κατά την επεξεργασία του βάµβακος συγκαταλέγεται στα 

κριτήρια χωροθέτησης των εργοστασίων. Να σηµειώσουµε ότι στις αρχές του αιώνα 

οι βιοµηχανικές µονάδες δεν διέθεταν τους σηµερινούς «υγραντήρες» που 

εξασφαλίζουν µια οµαλή επεξεργασία, συνυφασµένη µε την τελική ποιότητα του 

παραγόµενου προϊόντος 

Εξετάζοντας το είδος των βαµβακοβιοµηχανιών παρατηρούµε ότι στις 

περιπτώσεις των κλωστοϋφαντουργείων του Καρέλλα και του Λαδόπουλου 

προηγήθηκε η δηµιουργία υφαντηρίου και στη συνέχεια ακολούθησε η δηµιουργία 

κλωστηρίου.  Και τα δύο εργοστάσια γύρω στο 1900 διέθεταν κλωστήριο, υφαντήριο 

και βαφείο. Ωστόσο, η ανάπτυξη της υφαντουργίας δεν σηµαίνει πάντοτε και την 
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καθετοποίηση της βιοµηχανίας. Λ.χ. το υφαντουργείο Καρέλλα το 1900 διαφήµιζε ότι 

όλα του τα είδη κατασκευάζονταν από αγγλικά νήµατα, ενώ παράλληλα διατηρούσε 

δικό του νηµατουργείο· «αυτό οφείλεται στις ασυνέπειες του δασµολογίου που κύριος 

σκοπός του ήταν ταµιευτικός και όχι η ανάπτυξη της βιοµηχανίας».340

Το εργοστάσιο Βαρδάκα διέθετε νηµατουργείο και βαφείο (αργότερα), ενώ 

αυτό του Μπαρµπέτα υφαντουργείο, βαφείο και στα τέλη του 1970 νηµατουργείο. Το 

συγκεκριµένο εργοστάσιο, παράλληλα µε την ύπαρξη νηµατουργείου,  προµηθευόταν 

και ιταλικά νήµατα. Εποµένως δεν έχουµε καθετοποίηση της παραγωγής βάµβακος. 

Εκτιµούµε  ότι, αξιοποιώντας κυρίως το αρχειακό υλικό, συµβάλλουµε στην 

ανασύνθεση της ιστορίας των εργοστασίων και βοηθάµε στην ερµηνεία 

συγκεκριµένων επιχειρηµατικών ενεργειών, όπως αυτή του πολυδύναµου 

επιχειρηµατία, καθώς και στη µελέτη της διαχρονικής εξέλιξης του κλάδου της 

κλωστοϋφαντουργίας.  

Η Ερµούπολη υπήρξε ένα «ζωντανό» παράδειγµα βιοµηχανικής πόλης. Τα κατάλοιπα 

των εργοστασίων, σε συνδυασµό µε την µελέτη των αρχείων των βιοµηχανιών 

δηµιουργούν µία περισσότερο ολοκληρωµένη εικόνα για τον µελετητή της ιστορίας 

της. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
340 Χρήστος Χατζηιωσήφ, ό.π., σ. 80-81. 
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Παράρτηµα Φωτογραφιών 
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(Τα εργοστάσια φωτογραφήθηκαν τον Αύγουστο του 2002 στην Ερµούπολη της 
Σύρου. Σηµαντική υπήρξε η συµβολή  στον εντοπισµό των εγκαταστάσεων του  
κ. Αντώνη Ρηγούτσου, εργαζόµενου στο Βιοµηχανικό Μουσείο Ερµούπολης,) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Άποψη του εργοστασίου υιών Λαδόπουλου στην Ερµούπολη 
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Εργοστάσιο υιών Λαδόπουλου: Τµήµα των Βαφείων. Οι δεξαµενές που φαίνονται 
στην φωτογραφία γέµιζαν µε την κατάλληλη βαφή και µέσα σ’ αυτές τοποθετούνταν 

τα υφάσµατα  
 

 
 
 

Άποψη του εργοστασίου υιών Λαδόπουλου στην Ερµούπολη 
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Τα γραφεία του εργοστασίου των υιών Λαδόπουλου στην Ερµούπολη 
 
 
 

 
 

Άποψη του εργοστασίου υιών Λαδόπουλου στην Ερµούπολη 
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Το εργοστάσιο Καρέλλα στην Ερµούπολη. Σήµερα στις εγκαταστάσεις του 

στεγάζεται το Σ/Μ  «Ατλάντικ». 

 
 

 
 

Το εργοστάσιο Καρέλλα στην Ερµούπολη 
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Άποψη του εργοστασίου Μπαρµπέτα στην Ερµούπολη 

 
 
 

 
 
 

Άποψη του εργοστασίου Μπαρµπέτα στην Ερµούπολη 
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Άποψη του εργοστασίου Βαρδάκα στην Ερµούπολη 
 
 

 
  

Άποψη του εργοστασίου Βαρδάκα στην Ερµούπολη 
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Παράρτηµα µε τα καταστατικά των εταιρειών 
 

 

 

 

Τα καταστατικά των εταιρειών Καρέλλα, Λαδόπουλου, Βαρδάκα και Μπαρµπέτα 

από τη σελίδα 120 ως την σελίδα 162 βρίσκονται στο αντίγραφο της διπλωµατικής 

που έχει κατατεθεί στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Η επόµενη σελίδα 

(σελίδα 120 της εργασίας σε ηλεκτρονική µορφή) αντιστοιχεί στη σελίδα 163 της 

έντυπης εργασίας. 
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                                                  Πηγές και Βιβλιογραφία 

Αρχειακό Υλικό♦

ΓΑΚ - Αρχεία Νοµού Κυκλάδων, Αρχείο Βιοµηχανίας Καρέλλα, κατάστιχο 104, 

(Πελάτες εργοστασίου Καρέλλα κατά αλφαβητική σειρά/ τόπο (1910). 

ΓΑΚ-Αρχεία Νοµού Κυκλάδων, Αρχείο βιοµηχανίας Καρέλλα, φάκελος 161, 

υποφάκελος 2, (Πελάτες εργοστασίου Καρέλλα κατά αλφαβητική σειρά/ τόπο 

(1933). 

ΓΑΚ – Αρχεία Νοµού Κυκλάδων, Αρχείο Βιοµηχανίας Καρέλλα, κατάστιχο 177. 

ΓΑΚ – Αρχεία Νοµού Κυκλάδων, Αρχείο βιοµηχανίας Καρέλλα, φάκελος 135 και 

συγκεκριµένα το έντυπο µε τίτλο «The continental directory of cotton spinner and 

Manufacturers 1922 – 1933», σ. 368. 

ΓΑΚ – Αρχεία Νοµού Κυκλάδων, Αρχείο Βιοµηχανίας Καρέλλα, κατάστιχο 368 

(Αλληλογραφία µε τεχνικό γραφείο Κωνσταντίνος Γκέρτσος και Σία για την αγορά 

κινητήρα «Πίνκε – Χόφµαν», Οκτώβρης 1934). 

ΓΑΚ – Αρχεία Νοµού Κυκλάδων, Αρχείο βιοµηχανίας Καρέλλα, φάκελος 577, «Ευθ. 

Κουτσόπουλος, 1936». 

ΓΑΚ – Αρχεία Νοµού Κυκλάδων, Αρχείο βιοµηχανίας Καρέλλα, φάκελος 1116 

(αλληλογραφία 1928). 

ΓΑΚ-Αρχεία Νοµού Κυκλάδων, Αρχείο βιοµηχανίας υιών Ε.  Λαδόπουλου, κατάστιχα 

4, 12, 13, 14, 15 και 21( Πελάτες εργοστασίου Λαδόπουλου κατά αλφαβητική 

σειρά/ τόπο (τέλη 19ου αι. – 1916).  ΓΑΚ – Αρχεία Νοµού Κυκλάδων, Αρχείο 

βιοµηχανίας υιών Ε. Λαδόπουλου,  κατάστιχο αριθ. 2, «Αντιγραφή Επιστολών, 7-6-

1897 έως 23-8-1897» και συγκεκριµένα βλ. την επιστολή Λαδόπουλου προς Ν. Π. 

Πουλάκο (13-6-1897).  

                                                 
♦ Τα αρχεία των προαναφερθεισών βιοµηχανιών που βρίσκονται στα Γ.Α.Κ. Κυκλάδων στην 
Ερµούπολη αποτελούνται από εκατοντάδες ταξινοµηµένους φακέλους και κατάστιχα, τα περισσότερα 
εντάσσονται χρονικά στη µεταπολεµική περίοδο. Η επιλογή του υλικού έγινε µε κριτήριο τη χρονική 
περίοδο στην οποία αναφερόµαστε (στην περίπτωση µας τέλη 19ου αιώνα µέχρι  και τη δεκαετία του 
1940) και το περιεχόµενο των φακέλων· λόγω των περιορισµένων δυνατοτήτων της έρευνας -από 
άποψη χρόνου και απόστασης- επιλέξαµε τους φακέλους εκείνους που εµπεριέχουν γενικά στοιχεία για 
τη λειτουργία των βιοµηχανιών και την πολιτική των επιχειρήσεων (λ.χ. παραγωγή, αριθµό εργατών, 
εξοπλισµό, πελατολόγιο, αλλά και πρακτικά αποφάσεων ∆.Σ. και αλληλογραφία µε εµπορικούς 
αντιπρόσωπους). Από το ∆ηµοτικό Αρχείο επιλέξαµε τους λίγους διασωθέντες φακέλους που δίνουν 
στοιχεία για τον αριθµό, την επωνυµία και την παραγωγή των εργοστασίων, κυρίως στο τέλος του 
Μεσοπολέµου. Το αρχείο του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου είναι υπό ταξινόµηση και 
τα στοιχεία που αντλήσαµε είναι από όσους  φακέλους είχαν ταξινοµηθεί εκείνη τη στιγµή (οι 
περισσότεροι χρονολογούνται µεταπολεµικά). Επίσης έγινε προσπάθεια να αντλήσουµε στοιχεία από 
το Εργατικό Κέντρο, ωστόσο, σύµφωνα µε τις διαβεβαιώσεις των αρµοδίων, το αρχείο είναι 
αταξινόµητο και προς το παρόν όχι προσβάσιµο. 
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ΓΑΚ - Αρχεία Νοµού Κυκλάδων, Αρχείο Βιοµηχανίας υιών Ε. Λαδόπουλων, 

κατάστιχο 3, "βιβλίον διαφόρων εξόδων του ατµοπλοίου "Ελπιδοφόρος" του έτους 

1910, ταξείδιον 1ον»(11 ∆εκεµβρίου 1909 - τέλη Ιανουαρίου 1910). 

ΓΑΚ - Αρχεία Νοµού Κυκλάδων, Αρχείο Βιοµηχανίας υιών  Ε. Λαδόπουλου, φάκελοι 

22 και 30). 

ΓΑΚ - Αρχεία Νοµού Κυκλάδων, Αρχείο Βιοµηχανίας Βαρδάκα, κατάστιχο 145 

(πελατολόγιο εργοστασίου). 

ΓΑΚ - Αρχεία Νοµού Κυκλάδων, Αρχείο Βιοµηχανίας Βαρδάκα, φάκελος 793 

(ενηµερωτικά φυλλάδια µηχανηµάτων). 

ΓΑΚ - Αρχεία Νοµού Κυκλάδων, Αρχείο Βιοµηχανίας Βαρδάκα, φάκελος 800, 

(ενηµερωτικά φυλλάδια µηχανηµάτων). 

ΓΑΚ - Αρχεία Νοµού Κυκλάδων, Αρχείο Βιοµηχανίας Βαρδάκα, φάκελος 879, 

(ρύθµιση κτενιστικών µηχανών «Χάρτµαν»). 

ΓΑΚ - Αρχεία Νοµού Κυκλάδων, Αρχείο Βιοµηχανίας Βαρδάκα, φάκελος 999, 

υποφάκ. 1. 

ΓΑΚ - Αρχεία Νοµού Κυκλάδων, Αρχείο Βιοµηχανίας Βαρδάκα, φάκελος 999, 

υποφάκ. 3, "πρακτικόν υπ' αριθµ. 6 της έκτης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της 

εταιρείας... "Νηµατουργείον Σύρου Βαρδάκας Α.Ε." της 9ης ∆εκεµβρίου 1946". 

ΓΑΚ - Αρχεία Νοµού Κυκλάδων, Αρχείο Βιοµηχανίας Βαρδάκα, φάκελος 999 

(υποφάκ. 7), (περί εκπροσώπησης του νοσοκοµείου στις συνελεύσεις, 12/4/1947). 

ΓΑΚ – Αρχεία Νοµού Κυκλάδων, Αρχείο Βιοµηχανίας Βαρδάκα, , φάκελος 999, 

«πρακτικό της υπ’ αρίθ. 6 της 6ης Γενικής Συνέλευσης  της 9ης ∆εκεµβρίου 1946» 

ΓΑΚ – Αρχεία Νοµού Κυκλάδων, Αρχείο βιοµηχανίας Βαρδάκα, φάκελος 999, 

υποφάκ. 3 , «Νηµατουργείο Σύρου Βαρδάκας Α.Ε., Γενική Τακτική Συνέλευση της 

15-4-1947, διάφορα σχετικά». 

ΓΑΚ – Αρχεία Νοµού Κυκλάδων, Αρχείο βιοµηχανίας Βαρδάκα, φάκελος 999, 

υποφάκ. 7, «Νοσοκοµείο Σύρου, αποδοχή δωρεάς Ι. Κ. Βαρδάκα, 1947» και 

συγκεκριµένα βλ. τον πίνακα των Μετόχων.  

ΓΑΚ - Αρχεία Νοµού Κυκλάδων, Αρχείο Βιοµηχανίας Βαρδάκα, φάκελος 1000 

(υποφάκ. 3), πρακτικό 8ης έκτακτης γενικής Συνέλευσης της 16ης Απριλίου 1947. 

 Και υποφάκ. 5. 

ΓΑΚ - Αρχεία Νοµού Κυκλάδων, Αρχείο Βιοµηχανίας Βαρδάκα, φάκελος 1004 

(απογραφή εργοστασίου).  
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ΓΑΚ - Αρχεία Νοµού Κυκλάδων, Αρχείο Βιοµηχανίας Βαρδάκα, φάκελος 1122/ 

υποφακ. 2 (παραγγελία ανταλλακτικών του Βαρδάκα από το εργοστάσιο "Guldner 

Mototen Gesellschaft" -11/5/1928). 

ΓΑΚ - Αρχεία Νοµού Κυκλάδων, Αρχείο Βιοµηχανίας Βαρδάκα, φάκελος 1131, 

(φυλλάδια των εταιρειών "American Machine Company" και "A Hind Corporation"). 

ΓΑΚ - Αρχεία Νοµού Κυκλάδων, Αρχείο Βιοµηχανίας Βαρδάκα, φάκελος 1191 

(προσφορά από την Siemens - παραγγελία µηχανηµάτων). 

ΓΑΚ - Αρχεία Νοµού Κυκλάδων, Αρχείο Βιοµηχανίας Βαρδάκα, φάκελος 2034 

(υποφάκ. 7), "Υπόµνηµα Αφορών το Κλωστήριον Βαρδάκα Σύρου".  

ΓΑΚ – Αρχεία Νοµού Κυκλάδων, Αρχείο βιοµηχανίας Βαρδάκα, φάκελος 2047. 

ΓΑΚ – Αρχεία Νοµού Κυκλάδων, Αρχείο Βιοµηχανίας Βαρδάκα, φάκελος 2073 

(υποφάκ. 11). 

ΓΑΚ - Αρχεία Νοµού Κυκλάδων, Αρχείο Βιοµηχανίας Μπαρµπέτα, φάκελος 1814 και 

κυρίως «Πληροφοριακόν Σηµείωµα προς την Εµπορικήν Τράπεζαν της Ελλάδος».  

ΓΑΚ - Αρχεία Νοµού Κυκλάδων, Αρχείο Βιοµηχανίας Μπαρµπέτα, φάκελος 2517. 

ΓΑΚ - Αρχεία Νοµού Κυκλάδων, Οµοσπονδία Εµπόρων - Βιοτεχνών Κυκλάδων, 

Εµπορικό - Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Σύρου (στο εξής ΟΕΒΚ/ΕΒΕΣ), φάκελοι 

131Α και 131Β. 

ΓΑΚ – Αρχεία Νοµού Κυκλάδων, Αρχείο ΟΕΒΚ/ΕΒΕΣ, Σ/131/Γ (1949), 

«Εµπιστευτικό έγγραφο της Ένωσης Βιοµηχάνων Σύρου προς την Σχολή Εφέδρων 
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