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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Η συγκυρία της οικονομικής κρίσης την οποία βιώνει επί σειρά ετών η 

ελληνική οικονομία, οδήγησε μεγάλη μερίδα του Τύπου και των εκφραστών του 

δημοσίου λόγου να υποστηρίξουν την ανάγκη ύπαρξης ενός νέου Σχεδίου Μάρσαλ, 

προκειμένου να δημιουργηθούν οι συνθήκες επιστροφής στην ανάπτυξη.  Η προβολή 

του συγκεκριμένου προγράμματος ως αναπτυξιακού προτύπου αποτέλεσε το κίνητρο 

που μας οδήγησε να εξετάσουμε τους στόχους, τους όρους, τις εκταμιεύσεις και την 

εξέλιξη της αποπληρωμής των χρηματοδοτήσεων του περίφημου αυτού σχεδίου. Η 

πρόθεση μας ήταν να ανιχνεύσουμε εάν οι πόροι που χορηγήθηκαν τότε μέσω των 

δημόσιων πιστοδοτικών οργανισμών ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες της εποχής, 

και συνέβαλαν όντως στην μεταπολεμική οικονομική ανάκαμψη. Έτερο ερώτημα 

ήταν, εάν η  ενεργή κρατική παρέμβαση στη διανομή των πόρων αυτών είχε τα 

επιθυμητά αποτελέσματα, ή αν αντιθέτως δυσχέρανε την διοχέτευση τους στις 

σωστές κατευθύνσεις, και διευκόλυνε την μη ανταπόκριση των χρηματοδοτημένων 

επιχειρήσεων στις υποχρεώσεις τους. Καθώς τα περιθώρια της εργασίας δεν 

αρκούσαν για την εξέταση πολλαπλών περιπτώσεων χρηματοδότησης από το Σχέδιο 

Μάρσαλ, θεωρήσαμε ότι η μελέτη μιας εκ των χρηματοδοτημένων εταιρειών, μέσω 

της αναγωγής κάποιων ειδικότερων χαρακτηριστικών σε γενικότερα, θα μας έδινε τη 

δυνατότητα να ανιχνεύσουμε κάποιες απαντήσεις στα ερωτήματα που είχαμε θέσει. 

Η επιλογή του κλάδου χρηματοδότησης και της επιχείρησης που θα γινόταν 

αντικείμενο μελέτης, οφείλεται στην θεματική της τελευταίας σεμιναριακής μου 

εργασίας, η οποία αφορούσε τη μεταπολεμική χρηματοδότηση που έλαβαν δύο 

βιομηχανικές επιχειρήσεις των Τρικάλων. Η χρηματοδότηση μιας εκ των εταιρειών 

αυτών, της Υφαντουργίας των Αφων Σωκράτη και Βασίλη Τεγόπουλου, προερχόταν 

από τους πόρους του Σχεδίου Μάρσαλ, οι οποίοι αφορούσαν τον κλάδο των 

λεγόμενων «συμμοριόπληκτων βιομηχανιών», εκείνων δηλαδή των επιχειρήσεων των 

οποίων οι εγκαταστάσεις είχαν υποστεί καταστροφές κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου 

Πολέμου από το  Δημοκρατικό Στρατό. Η ενασχόληση με τα αρχεία που αφορούσαν 

την εταιρεία αυτή έφερε στο φως και τις υπόλοιπες εταιρείες που είχαν 

χρηματοδοτηθεί από το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Η πλειονότητα των 

δανειοδοτήσεων αυτών είχε κατευθυνθεί προς την πόλη της Νάουσας, όπου είχαν 

σημειωθεί και οι περισσότερες καταστροφές. Το γεγονός αυτό στάθηκε αφορμή να 

συζητήσουμε με τον επιβλέποντα καθηγητή μου κο Χατζηιωσήφ το ενδεχόμενο, η 
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εργασία να εξετάσει την πορεία της χρηματοδότησης μίας εκ των βιομηχανιών του 

ομίλου Λαναρά, ιστορικής ναουσαίικης επιχείρησης, γνωστής όμως και πανελληνίως 

από τις μετέπειτα δραστηριότητες της.  

Μέσω του συγκεκριμένου χρηματοδοτικού προγράμματος είχαν λάβει δάνεια 

ανασυγκρότησης και οι δύο εταιρείες του ομίλου, η εριοβιομηχανία Λαναρά- 

Κύρτση, και τα Εριοκλωστήρια Πεννιέ. Μία πρόχειρη εξέταση του υλικού έδειξε ότι 

η πρώτη εταιρεία είχε μια πιο τυπική για την εποχή της πορεία χρηματοδότησης, η 

οποία έληξε σχετικά σύντομα, όταν η εταιρεία μπήκε σε καθεστώς αναγκαστικής 

διαχείρισης, το 1955. Αντίθετα η εξέλιξη της χρηματοδότησης των Εριοκλωστηρίων 

Πεννιέ δεν παρουσίαζε μια ευθύγραμμη πορεία στις διάφορες χρονικές περιόδους που 

διένυσε, και είχε μια πιο ενδιαφέρουσα κατάληξη, οπότε  αποφασίσαμε να 

επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας στην επιχείρηση αυτή.  

Το γεγονός ότι η εταιρεία είχε αρχικά έδρα τη Νάουσα, μας ώθησε να 

ασχοληθούμε αρχικά με την ανάπτυξη της βιομηχανίας σε αυτήν τη συγκεκριμένη 

περιοχή της Μακεδονίας, και την εξέλιξη της συμβολής του κλάδου της 

κλωστοϋφαντουργίας στην τοπική οικονομία. Επισκεφτήκαμε την πόλη και μέσω της 

δημοτικής βιβλιοθήκης είχαμε πρόσβαση στο μεγαλύτερο μέρος της βιβλιογραφίας 

που αφορούσε την περίοδο που εξετάζουμε. Σημαντική βοήθεια μας παρείχε η 

αποδελτίωση του περιοδικού «Νιάουστα», του τοπικού Τύπου της εποχής, αλλά και η 

πρόσβαση στο υλικό που βρισκόταν σε διαδικασία συλλογής προκειμένου να ιδρυθεί 

το Κέντρο Τεκμηρίωσης Βιομηχανικής Κληρονομιάς Δήμου Νάουσας. 

Το κύριο μέρος της εργασίας μας αφορά στην εξέταση της οικονομικής 

κατάστασης της επιχείρησης, και την παράλληλη διερεύνηση της πορείας της 

χρηματοδότησης της ΚΕΔ, ώστε να διερευνήσουμε, εάν οι δανειοδοτήσεις είχαν 

θετικό αντίκτυπο στα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας.  Η αρχική περίοδος 

που εξετάσαμε περιελάμβανε τα χρόνια από την ίδρυση της εταιρείας στα τέλη της 

δεκαετίας του 1920, έως και το 1949, οπότε και πραγματοποιήθηκε η καταστροφή 

των εγκαταστάσεων της στη Νάουσα. Επειδή οι αρχικοί ισολογισμοί της εταιρείας 

ήταν συνταγμένοι σε λίρες στερλίνες, και η αξία της δραχμής κατά τα συγκεκριμένα 

χρόνια είχε πολλές και δραματικές διακυμάνσεις, μετατρέψαμε τις τιμές σε δραχμές, 

στο αντίστοιχο της επίσημης ισοτιμίας με τη χρυσή λίρα, ώστε να μπορέσουμε να 

συνάγουμε ευκολότερα κάποια συμπεράσματα, και να συντάξουμε κάποιους 

οικονομικούς δείκτες, που θα απέδιδαν ορθότερα την οικονομική κατάσταση της 

εταιρείας μέσα σε αυτήν την ταραγμένη περίοδο. Διατηρήσαμε τα οικονομικά 
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στοιχεία σε δραχμές για τα χρόνια μετά το 1949, καθώς η δραχμή, ιδιαίτερα μετά την 

υποτίμηση του 1953, είχε σχετικά σταθεροποιηθεί και οι αποκλίσεις ανά έτος δεν 

ήταν πλέον τόσο σημαντικές. Ωστόσο και για αυτήν την περίοδο είναι διαθέσιμα 

στους σχετικούς πίνακες τα αντίστοιχα ποσά σε χρυσές  λίρες.  

Τα αρχεία που εξετάσαμε  περιείχαν ελάχιστα από τα προπολεμικά 

οικονομικά στοιχεία της εταιρείας, και επιπλέον τα μεταπολεμικά οικονομικά 

δεδομένα αναφέρονταν αποσπασματικά. Γι’ αυτό το λόγο αναζητήσαμε με επιτόπια 

έρευνα στα τεύχη των ΑΕ και ΕΠΕ του Εθνικού Τυπογραφείου τους ισολογισμούς 

της υπό εξέτασης επιχείρησης, και των θυγατρικών της εταιρειών.  Δεν ανευρέθηκαν 

οι ισολογισμοί όλων των ετών, ενώ και αυτοί που εντοπίσαμε δεν περιείχαν τα 

αποτελέσματα χρήσης, τα οποία θα μας παρείχαν περισσότερα δεδομένα για την 

οικονομική κατάσταση της επιχείρησης για τις συγκεκριμένες περιόδους. Η 

κατεξοχήν περίοδος της χρηματοδότησης (1949-1964) χωρίστηκε σε δύο περιόδους. 

Η πρώτη, έως το 1954, αφορούσε στα χρόνια παρακολούθησης των δανείων από την 

ΚΕΔ, και η δεύτερη, στα επόμενα χρόνια, από τον ΟΧΟΑ. Η πορεία της 

χρηματοδότησης εξετάστηκε σε παράλληλα κεφάλαια με την απεικόνιση των 

οικονομικών αποτελεσμάτων της επιχείρησης.   

Προτιμήσαμε να αναφερθούμε συνοπτικά στα πολιτικά και κοινωνικά 

γεγονότα της εποχής, αν και επηρέασαν σημαντικά την οικονομική κατάσταση της 

χώρας, καθώς σε αντίθετη περίπτωση θα μακρηγορούσαμε, και η εργασία θα ξέφευγε 

από τους αρχικούς της στόχους. Περιγράψαμε επιγραμματικά τις θεωρήσεις που 

είχαν διατυπωθεί μεταπολεμικά για την ελληνική οικονομία, ενώ αντιθέτως 

προσδώσαμε μεγαλύτερη έμφαση στην εφαρμογή του  Σχεδίου Μάρσαλ στην 

Ελλάδα, και τους θεσμούς  οι οποίοι σηματοδότησαν την ενεργή κρατική παρέμβαση 

γενικότερα στη σφαίρα της οικονομίας, και ειδικότερα στον τομέα των δημόσιων 

χρηματοδοτήσεων. Επιβεβλημένη θεωρήθηκε και η εξέταση της λειτουργίας των 

φορέων της χρηματοδότησης, της ΚΕΔ και του ΟΧΟΑ, όπως και η διαδικασία και 

εξέλιξη της δανειοδότησης των «συμμοριόπληκτων βιομηχανιών», αλλά και η 

αναφορά στις μεταπολεμικές εξελίξεις στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας. 

Όπως ήταν φυσικό, χρησιμοποιήσαμε πηγές από τη βιβλιογραφία της εποχής, 

και συμβουλευτήκαμε ενδεικτικά την εφημερίδα «Βήμα» από το 1949 έως το 1956, 

και τον «Οικονομικό Ταχυδρόμο» από το 1957 έως και το 1960, έτσι ώστε να 

μπορέσουμε να κατανοήσουμε το γενικότερο κλίμα της περιόδου. Η δευτερογενής 

βιβλιογραφία που εξετάσαμε βασίστηκε όχι μόνο σε άρθρα, βιβλία και δημόσιες 
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αντιπαραθέσεις, αλλά και σε αδημοσίευτα τότε αρχεία, που μας επέτρεψαν να 

διευρύνουμε τα δεδομένα που διαφαίνονται από τα έγγραφα που αφορούν στα 

Εριοκλωστήρια Πεννιέ. Η πλειονότητα βέβαια των μελετών αφορά στην πρώτη 

μεταπολεμική περίοδο, από την λήξη του Πολέμου έως και την ολοκλήρωση του 

Σχεδίου Μάρσαλ, ενώ λίγα είναι τα συγγράμματα που ασχολούνται με τις 

οικονομικές εξελίξεις των επομένων ετών.   

Δε θα μπορούσαμε ωστόσο να εκπονήσουμε την εργασία αυτή χωρίς τη 

μελέτη  των αρχείων του Ιστορικού Αρχείου του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης 

Πειραιώς, το οποίο κληρονόμησε το υλικό του παλαιού Ιστορικού Αρχείου ΕΤΒΑ. 

Τα συγκεκριμένα αρχεία, μεγάλο μέρος των οποίων είναι ψηφιοποιημένα και 

προσβάσιμα από το διαδίκτυο, μας επέτρεψαν να παρακολουθήσουμε εκτενώς την 

πορεία της χρηματοδότησης, και σε μεγάλο βαθμό την οικονομική κατάσταση των 

Εριοκλωστηρίων Πεννιέ, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου που μας ενδιέφερε. Το 

γεγονός ότι το αρχείο της ΕΤΒΑ παραμένει αταξινόμητο και μη προσβάσιμο, 

καθόρισε και το χρονικό όριο της μελέτης, καθώς ανευρέθηκαν ελάχιστα έγγραφα τα 

οποία αφορούσαν την μετά ΟΧΟΑ εποχή.  Μέσω του συγκεκριμένου Αρχείου 

ωστόσο είχαμε πρόσβαση σε φακέλους και σε αποφάσεις της ΚΕΔ και του ΟΧΟΑ, 

καθώς και σε  συγκεντρωτικές καταστάσεις δανείων, οι οποίες παρείχαν στοιχεία και 

για τις υπόλοιπες εταιρείες που χρηματοδοτήθηκαν μέσω του προγράμματος 

ανασυγκρότησης, αλλά και για τις θυγατρικές επιχειρήσεις των Εριοκλωστηρίων 

Πεννιέ, τις οποίες εξετάσαμε σε ξεχωριστό κεφάλαιο.  

Συμπληρωματικά λειτούργησε η εξέταση των αρχείων του Ιστορικού Αρχείου 

της Εθνικής Τραπέζης, καθώς η υπό εξέταση εταιρεία όπως και η συντριπτική 

πλειονότητα των «συμμοριόπληκτων βιομηχανιών»  επέλεξαν ως ενδιάμεσο φορέα 

χρηματοδότησης την Εθνική Τράπεζα. Οι εκθέσεις των αρμοδίων υπηρεσιών της 

Τράπεζας και τα οικονομικά στοιχεία που επισυνάπτονται σε αυτές, παρέχουν 

σημαντικές πληροφορίες για την διαδικασία εκταμίευσης των δανείων και την 

αποπληρωμή τους, έως και την μεταβίβαση των συγκεκριμένων δανειακών 

υποχρεώσεων  σε διαφορετική εταιρεία, και συνακόλουθα, την παρακολούθηση τους 

από διαφορετικό πιστωτικό οργανισμό. 

Μέσω της εξέτασης του υλικού που χρησιμοποιήσαμε για την συγγραφή της 

εργασίας, προκύπτουν δεδομένα και συμπεράσματα που θα μπορούσαν να 

αξιοποιηθούν στα πλαίσια της διερεύνησης της ελληνικής μεταπολεμικής 

οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης, με παράλληλη  συνεξέταση των πολιτικών 
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εξελίξεων. Ειδικότερα, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα θα ήταν η περαιτέρω μελέτη των 

τραπεζικών αρχείων της εποχής, η οποία θα επέτρεπε να σχηματίσουμε μια πιο 

ολοκληρωμένη άποψη για τον χαρακτήρα των μεταπολεμικών χρηματοδοτήσεων, και 

κατά πόσο, είτε προέρχονται από δημόσιους φορείς, είτε από εμπορικές Τράπεζες, 

προωθούσαν μια βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.  Η αναλυτική  

διερεύνηση των συγκεκριμένων αρχείων θα συνέδραμε στην πληρέστερη κατανόηση 

των ιστορικών γεγονότων των δεκαετιών από το 1950 έως και τα τέλη του 1970, οι 

οποίες παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητες από τους ιστορικούς.  

Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το προσωπικό του Ιστορικού Αρχείου 

του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Πειραιώς, ιδίως την κα Κωνσταντοπούλου, 

καθώς και το προσωπικό του Ιστορικού Αρχείου της Εθνικής Τραπέζης, ιδίως την κα 

Καραμικέ, για τη βοήθεια που μου προσέφεραν. Επίσης απαραίτητη ήταν η συνδρομή 

του προσωπικού της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ναούσης και της Δημοτικής 

Βιβλιοθήκης Χανίων, του Εθνικού Τυπογραφείου, και των συναδέλφων 

μουσειολόγων που επιμελήθηκαν την δημιουργία του Κέντρου Βιομηχανικής 

Κληρονομιάς Δήμου Νάουσας,  χωρίς την οποία δεν θα μπορούσα να εξετάσω εις 

βάθος το πρόσθετο υλικό που χρειαζόταν προκειμένου να ολοκληρωθεί αυτή η 

εργασία. Τέλος αυτονόητες είναι οι ευχαριστίες μου στον επιβλέποντα καθηγητή μου 

Χρήστο Χατζηιωσήφ, για τις κατευθύνσεις τις οποίες μου έδωσε και την υπομονή την 

οποία επέδειξε ως προς τον χρόνο που διέθεσα για την έρευνα και συγγραφή της 

εργασίας αυτής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



10 

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Η παράδοση της κλωστοϋφαντουργίας στην πόλη της Νάουσας 

  

Μπορούμε σχηματικά να διακρίνουμε τρεις περιόδους στη ναουσαίικη  

κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία, από το τελευταίο τέταρτο του 19
ου

 αιώνα έως και 

την ενσωμάτωση της Μακεδονίας στο ελληνικό κράτος το 1912, την ενδιάμεση 

περίοδο έως το 1940, και την μεταπολεμική περίοδο. Μέσα στις δύο πρώτες 

περιόδους αναδεικνύεται η οικογένεια του Χριστόδουλου Λαναρά, η οποία θα 

συνδέσει την επιχειρηματική της εξέλιξη με την μοίρα της πόλης.  

 

Τέλη 19
ου

 αιώνα- Ά Βαλκανικός Πόλεμος 

Η Νάουσα ήδη από τα χρόνια της Οθωμανικής αυτοκρατορίας είχε μια 

μεγάλη παράδοση στην κλωστοϋφαντουργία. Η ανεπτυγμένη από τον 18
ο
 αιώνα 

υφαντουργική βιοτεχνία στην περιοχή του Βερμίου
1
, εικάζεται ότι περιελάμβανε 

μόνο στη Νάουσα το 1822 περίπου 40 εργαστήρια υφαντικής, τα οποία παρήγαγαν 

εκτός των άλλων και τα γνωστά σαγιάκια, είδος χοντρού μάλλινου υφάσματος
2
. Σε 

πίνακα των περιουσιών που δημεύτηκαν εξαιτίας της επανάστασης από τους 

Οθωμανούς τον Οκτώβριο του 1822,  καταγράφονταν 4 γναφεία, 3 βαφεία, 19 

εργαστήρια και 27 μύλοι
3
. Η ανάπτυξη της βιοτεχνίας συνεχίστηκε σύμφωνα με 

μαρτυρίες και μετά την καταστροφή που υπέστη η πόλη το 1822
4
, και εξελίχθηκε  

κατά το δεύτερο μισό του 19
ου

 αιώνα σε βιομηχανία. Παράλληλα, με ναουσαίικα 

κεφάλαια χρηματοδοτήθηκε η κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία και στα γειτονικά 

αστικά κέντρα της Βέροιας και Έδεσσας, τα οποία επίσης διέθεταν τις απαραίτητες 

για την κίνηση των εργοστασίων υδατοπτώσεις. Ιδρυτές και μέτοχοι των βιομηχανιών 

αυτών ήταν Ναουσαίοι, μέλη μιας άρχουσας τάξης που προέκυψε από τη συνένωση, 

μέσω επιγαμιών, της γαιοκτητικής τάξης της Νάουσας, και μιας εμπορευματικής 

                                                 
1
 Αλέξανδρος Οικονόμου «Στις αρχές της Ναουσαίικης Βιομηχανίας», Νιάουστα, 7, 1979, σ. 49. 

Κωστής Μοσκώφ , Εισαγωγικά στην Ιστορία του κινήματος της εργατικής τάξης, Αθήνα 1997, σ. 259, 

όπου αναφέρονται 10.000 αργαλειοί σε ολόκληρη τη Μακεδονία. 
2
 Ευστάθιος Ι. Στουγιαννάκης, Ιστορία της πόλεως Ναούσης, Έδεσσα 1925, σ.62-63, όπου αναφέρεται 

ότι η παραγωγή περιελάμβανε εκτός  από τα σαγιάκια, μάλλινα υφάσματα, μεταξωτά-λινά και 

προσόψια.  
3
 Ι.Κ. Βασδραβέλλης, Οι Μακεδόνες κατά την επανάστασιν του 1821, Θεσσαλονίκη 1967, σ.281-295 

4
  Αλέξανδρος Οικονόμου «Στις αρχές της Ναουσαίικης Βιομηχανίας»…ο.π. σ. 50, όπου παρατίθεται η 

μαρτυρία του Β. Νικολαΐδη κατά το τέλος του ά μισού του 19
ου

 αιώνα για την ανεπτυγμένη παραγωγή 

σαγιακιών . 
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τάξης
5
, η οποία συνέβαλε στη βιομηχανική ανάπτυξη όχι μόνο της Νάουσας αλλά και 

των λοιπών πόλεων του ανατολικού Βερμίου, και πρωτοστάτησε στην δημιουργία της 

αστικής τάξης με ελληνική συνείδηση στη Θεσσαλονίκη, στις αρχές του 20
ου

 αιώνα
6
.   

Οι αιτίες της μετατροπής της ναουσαίικης υφαντουργικής βιοτεχνίας σε 

κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία έχουν ανιχνευθεί σε διάφορες πραγματείες για τη 

βιομηχανία τη Νάουσας. Ο επαναποικισμός της πόλης μετά την καταστροφή του 

1822, συνοδεύτηκε από τη  χορήγηση προνομίων. Φαίνεται ότι η γενικότερη 

διαδικασία εκσυγχρονισμού της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μέσω των 

νομοθετημάτων του Τάνζιματ (1839)  και του Χάτι Χουμαγιούν (1856) που 

παραχωρούσαν ίσα δικαιώματα σε χριστιανούς και σε μουσουλμάνους, βοήθησε στην 

διαμόρφωση μιας χριστιανικής αστικής τάξης. Τα μέλη της, οι αποκαλούμενοι  

τσορμπατζήδες, μπόρεσαν να ελέγξουν την παροχή νερού στην πόλη (απαραίτητη για 

την κίνηση, μέσω των υδατοπτώσεων, των εργοστασίων, θεωρούνταν ο λεγόμενος 

«λευκός άνθραξ»), και να εκμεταλλευτούν τα χαμηλά ημερομίσθια τα οποία 

επικρατούσαν στην περιοχή
7
.  

Πράγματι, η συνεργασία των γαιοκτημόνων και των μελών της νέας 

εμπορευματικής τάξης Ναουσαίων
8
 που είχε εγκατασταθεί σε μέρη όπως 

Θεσσαλονίκη, Αλεξάνδρεια, Βοσνία, και στο ελεύθερο ελληνικό κράτος, ώστε να 

προωθήσει το ναουσαίικο κρασί και τα ντόπια υφαντουργικά  προϊόντα, συνέτεινε 

στην απαραίτητη κεφαλαιακή συσσώρευση που χρειαζόταν για την ίδρυση μεγάλων 

βιομηχανικών μονάδων. Ο προσανατολισμός προς τη νηματουργία βάμβακος 

δικαιολογείται από την ύπαρξη στα τέλη του 19
ου

 και στις αρχές του 20
ου

 αιώνα, μιας 

                                                 
5
 Κώστας Λαπαβίτσας «Η εκβιομηχάνιση της Νάουσας κατά την ύστερη οθωμανική περίοδο» , 

Νιάουστα,  102-103, (2003), σ. 26 
6
 Ενδιαφέρον είναι ότι στον κατάλογο των μεγαλύτερων κεφαλαιούχων της Θεσσ/νίκης όπως  

παρατίθεται στο Ευφ.Ρούπα & Ευ.Χεκίμογλου, Η Ιστορία της επιχειρηματικότητας στη Θεσσαλονίκη, η 

επιχειρηματικότητα στην περίοδο 1900-1940, Θεσσαλονίκη, 2004, σ. 8-11, 7 από τα 19 χριστιανικά 

ονόματα ( σε αντίθεση με τα 39 εβραϊκά ονόματα και τα 3 μουσουλμανικά ) είναι ναουσαίικα, όπως 

Κύρτσης, Τουρπάλης, Τσίτσης κ.α. 
7
 Κώστας Λαπαβίτσας «Η εκβιομηχάνιση της Νάουσας…» ο.π. σ.2, Χρ. Χατζηιωσήφ, Η γηραιά 

Σελήνη, η Βιομηχανία στην Ελλάδα 1830-1940, Αθήνα 1993, σ. 91 όπου αναφέρονται ως ανδρικό 

ημερομίσθιο το ποσό των δύο φράγκων, και για το γυναικείο τα 60 εκατοστά του φράγκου. Ο 

Δημήτριος Μπαίτσης, Νάουσα, η βιομηχανική πόλη του παρελθόντος,σ.4, αναφέρει ότι οι εργάτριες για 

εργασία 12-14 ωρών λάμβαναν 1-3 γρόσια (20-60 λεπτά) ενώ οι εργάτες 2-10 γρόσια (0,5-2 δραχμές). 

Ο έλεγχος των υδάτινων πόρων ήταν σημαντικός, καθώς αυτοί χρησιμοποιούνταν και για αρδευτικούς 

και υδρευτικούς σκοπούς. 
8
 Πέτρος Στοίσης «Λίγο πριν την απελευθέρωση, η Νάουσα στα 1910 κατά τον Ε. Στουγιαννάκη» 

Νιάουστα, τ. 140-141, (2012), σ.35, όπου αναφέρονται ως μεγάλοι γαιοκτήμονες οι οικογένειες 

Πεχλιβάνου, Λαπαβίτσα, Δημητρίου και Κοκκίνου, και ως έμποροι οι οικογένειες Κύρτση, Λόγγου, 

Τουρπάλη στη Θεσσ/νίκη, οι οικογένειες Κόκκινου, Γκούτα και Λάππα στην Αίγυπτο, αλλά και 

οικογένειες με εμπορική έδρα τη Νάουσα όπως Λαπαβίτσα, Λόγγου και Τσίτση. 
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διευρυμένης αγοράς νημάτων για την οικιακή χειροτεχνία σε όλο το χώρο της 

κεντρικής βαλκανικής χερσονήσου
9
, αλλά και η γειτνίαση με περιοχές παραγωγής 

βαμβακιού όπως ο κάμπος των Σερρών, της Βέροιας, της Αλμωπίας κ.α
10

. Η 

ανάπτυξη της τοπικής εριουφαντουργίας στις αρχές του 20
ου

 αιώνα, ευνοήθηκε από 

την υποχώρηση της ποιότητας των έως τότε επικρατούντων βουλγάρικων μάλλινων 

υφασμάτων
11

. 

Το πρώτο εργοστάσιο της Νάουσας ήταν το βαμβακοκλωστήριο των Λόγγου-

Κύρτση-Τουρπάλη το οποίο ιδρύθηκε το 1874 με μόλις 700 ατράκτους
12

. Το 1875 η 

επιχείρηση αγόρασε τα μηχανήματα του Πειραιώτη Κ. Παναγιωτόπουλου και αύξησε 

τις ατράκτους σε 1260
13

. Χρησιμοποιούσε τις υδατοπτώσεις του ποταμού Αράπιτσα 

ως πηγή ενέργειας. Οι  εγκαταστάσεις επεκτάθηκαν το 1895 για να συμπεριλάβουν 

και ένα υφαντήριο με 40 περίπου αργαλειούς που παρήγαγαν ύφασμα κάμποτ, μικρού 

πλάτους σε διάφορες ποιότητες
14

. Ενδιαφέρουσα είναι η πολυμετοχική σύνθεση της 

εταιρείας, όταν αποχώρησαν το 1902 οι υιοί του Γεωργίου Κύρτση απέμειναν 10 

μέτοχοι από τις οικογένειες Λόγγου-Τουρπάλη, φαινόμενο που συναντάμε συχνά στις 

ναουσαίικες εταιρείες
15

.   

Ακολούθησε, με αρκετά χρόνια διαφορά όμως
16

, η ίδρυση του 

βαμβακοκλωστηρίου Μπίλη-Τσίτση & Σια, πολυμετοχικό και αυτό
17

, με κεφάλαια 

                                                 
9
  Χρ. Χατζηιωσήφ, Η γηραιά Σελήνη …ο.π. σ. 91, όπου αναφέρονται ως δυνάμει αγορές εκείνες των 

βιλαετιών Μοναστηρίου και Θεσσ/νίκης.  Γιώργος Παλάσκας «Οι πρώτες βιομηχανικές εγκαταστάσεις 

στην Κεντρική Μακεδονία 19
ος

-20
ος

 αιώνας», Αρχαιολογία, 18, (1986) σ.30-31, όπου αναφέρονται η 

Αλβανία, Βοσνία, Ήπειρος και Κροατία.  
10

 Δημήτριος Μπαίτσης, Νάουσα …,  ο.π., σ.11 
11

 Κώστας Λαπαβίτσας, «Βιομηχανική Ανάπτυξη και κοινωνικός μετασχηματισμός στην Οθωμανική 

Αυτοκρατορία»  στο συλλογικό Ισχνός Καπιταλισμός, η Μακεδονία κατά την ύστερη Οθωμανική 

περίοδο, επιμέλεια Κώστας Λαπαβίτσας, Αθήνα 2010, σ.40.  
12

 Σύμφωνα με τον Αλέξανδρο Γ. Οικονόμου «Η Βιομηχανία στη Νάουσα από το 19
ο
 στον 20

ο
 αιώνα», 

στο συλλογικό, Νάουσα 19
ος

-20
ος

 αιώνας, Νάουσα 1999, σ. 322-325 στεγάστηκε δίπλα σε ήδη 

λειτουργούσα από το 1850 εγκατάσταση υδρόμυλου, ο οποίος κατά τον Μπαίτση, Νάουσα… ο.π. σ.6  

λειτουργούσε και ως κυλινδρόμυλος αλεύρων. Για τη χωροθέτηση των εργοστασίων βλ. και 

Παράρτημα, Χάρτης εργοστασίων Κλωστοϋφαντουργίας στη Νάουσα.  
13

 Χρ. Χατζηιωσήφ, Η γηραιά Σελήνη…, ο.π. σ. 90-91 όπου επισημαίνεται και η ανάγκη διερεύνησης 

της ταυτότητας του μεσολαβητή για την αγοραπωλησία αυτή, γεγονός  που θα έριχνε φως στον ρόλο 

των εμπορικών και τραπεζικών δικτύων της ελληνικής διασποράς. 
14

 Αλέξανδρος Γ. Οικονόμου «Η Βιομηχανία στη Νάουσα…..ο.π. σ. 325. Ο Μπαίτσης, Νάουσα… ο.π. 

σ.6, αναφέρει 63 αργαλειούς. 
15

 Ενδεικτικά ο Γρ. Δημ. Λόγγος κατείχε το 25%, από 12,5% η Ανδρομάχη χήρα Δ.Τουρπάλη, από 

8,3% οι Γ.Κ.Λόγγος,  Ζ.Κ.Λόγγος, Ι.Κ. Λόγγος, Γ.Δ.Τουρπάλης, Ν.Δ.Τουρπάλης, Ε.Δ. Τουρπάλης, 

και από 6,3% οι Θ.Ι. Τουρπάλης και Γ.Χ. Τουρπάλης όπως αναφέρεται στον Μπαίτση, 

Νάουσα…,ο.π.,σ.6. 
16

 Ο Δημ. Μπαίτσης, Νάουσα…, ο.π. σ.8, αναφέρει το 1887, ο Αλ.Οικονόμου, « Η Βιομηχανία στη 

Νάουσα… ο.π. σ. 328, το 1891. 
17

 Ο Οικονόμου στο « Η Βιομηχανία στη Νάουσα… ο.π. σ. 328 αναφέρει 15 μετόχους των 

οικογενειών Μπίλη, Τσίτση, Κόκκινου, Σεφερτζή, Τουρπάλη, Τσιώμη και Μπογιατζή. 
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ομογενών Ναουσαίων. Φαίνεται ότι σημαντικό ρόλο πλέον για την ίδρυση των 

επομένων εργοστασίων στην ευρύτερη περιοχή του Βερμίου θα διαδραματίσει η 

σιδηροδρομική σύνδεση της Θεσσαλονίκης με το Μοναστήρι. Το έργο 

ολοκληρώθηκε μεταξύ 1892-1894, και προσέφερε σε όλα τα αστικά κέντρα της 

περιοχής (Βέροια, Νάουσα, Έδεσσα) την αναγκαία σύνδεση (για εισαγωγές και 

εξαγωγές) με το λιμάνι της Θεσσαλονίκης
18

. Δεν είναι μάλλον τυχαίο ότι την ίδια 

περίοδο θα ιδρυθεί και το πρώτο εργοστάσιο νηματουργίας στην Έδεσσα, και ένα από 

τα μεγαλύτερα στη Μακεδονία, εκείνο του Γρηγορίου Τσίτση & Σια με ιδιοκτήτες 

πάλι εκπροσώπους του ναουσαίικου κεφαλαίου
19

.  

Σε όλη την διάρκεια των επόμενων ετών μέχρι και τις αρχές της δεύτερης 

δεκαετίας του 20
ου

 αιώνα, θα υπάρξει μεγάλη κινητικότητα στην ίδρυση 

επιχειρήσεων και κατασκευή εργοστασίων που ασχολούνται με την 

κλωστοϋφαντουργία.  Έτσι το 1890 ιδρύθηκε η εταιρία Γκούντα & Καράτζια η οποία 

κατασκεύασε το εργοστάσιο νηματουργίας μέσα στη Νάουσα, δίπλα στην Αράπιτσα  

το 1903
20

.  Το 1897 ιδρύθηκε η επιχείρηση Μπίλη-Τσίτση-Λαπαβίτσα, αλλά ενώ  

ολοκληρώθηκε η κατασκευή  του εργοστασίου (γνωστό και ως εργοστάσιο του 

Κόκκινου) πριν το 1910, δεν λειτούργησε ποτέ, και πωλήθηκε στην εταιρεία 

Γρηγόριος Τσίτσης & Σια
21

.   

Την πρώτη δεκαετία του 20
ου

 αιώνα ιδρύονται και οι δύο πρώτες εριουργίες 

της Νάουσας. Το 1907 ιδρύθηκε το εργοστάσιο της εταιρίας Χατζηλάζαρος, 

Αγγελάκης & Σια, μια συνεργασία Θεσσαλονικέων κεφαλαιούχων και Ναουσαίων
22

, 

το οποίο το 1912 μετατρέπεται σε ΑΕ με την επωνυμία Έρια
23

. Η βασική παραγωγή 

του εργοστασίου ήταν, εκτός από τα σαγιάκια,  χακί ύφασμα για τον οθωμανικό 

στρατό. Οι εγκαταστάσεις περιελάμβαναν όλα τα απαραίτητα τμήματα για την 

                                                 
18

 Αλέξανδρος Γ. Οικονόμου «Η Βιομηχανία στη Νάουσα…..ο.π. σ. 326. 
19

 Χριστίνα Ζαρκάδα-Πιστιόλη, «Εργοστάσια Κλωστοϋφαντουργίας στην Έδεσσα», Αρχαιολογία, 18, 

1986, σ.38, όπου αναφέρονται ως μέτοχοι εκτός από τον Γρηγόριο Τσίτση, οι οικογένειες Λόγγου, 

Κοκκίνου, Κύρτση, Πλατσούκα, και Σεφερτζή. Το εργοστάσιο αρχικά είχε και βαφείο και υφαντήριο 

με 50 αργαλειούς, αλλά αναφέρεται ότι έκλεισαν λίγα χρόνια αργότερα εξαιτίας έλλειψης προσωπικού.  
20

 Αλέξανδρος Γ. Οικονόμου «Η Βιομηχανία στη Νάουσα…..ο.π. σ. 329-330. 
21

 ο.π. σ. 331, αναφέρεται ότι υπήρξαν έριδες μεταξύ των αρχικών μετόχων εξαιτίας της καταστροφής 

των μηχανημάτων που θα εγκαθίσταντο στο εργοστάσιο λόγω κατάρρευσης της γέφυρας που θα το 

συνέδεε με την πόλη.  
22

 Ευ. Χεκίμογλου, ΣΒΕΕ 1915-2015 τα πρώτα εκατό χρόνια, Θεσσαλονίκη, 2015, σ.440, όπου ως 

αρχικοί εταίροι εμφανίζονται οι Περικλής Χατζηλάζαρος, Αθανάσιος Μακρής (Γεν.Δ/ντής), 

Δημοσθένης Αγγελάκης,  Κων/ος Χονδροδήμος και Ιωάννης και Κων/νος Λαμνίδης στο οικόπεδο του 

οποίου ανεγέρθη το εργοστάσιο.  
23

 Όπως αναφέρει ο Χρήστος Χατζηιωσήφ, Η γηραιά Σελήνη…ο.π. σ. 94-95, δεν είναι γνωστό εάν ο 

Χατζηλαζάρου διέκοψε τη συνεργασία του με τους Ρετσίνα του Πειραιά, και εάν έγινε μεταφορά 

αργούντος εξοπλισμού στη Νάουσα από την κλειστή επί πολλά έτη εριουργία Ρετσίνα. 
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επεξεργασία μαλλιού έως και την ύφανση, και διέθετε ιπποδύναμη 300-350 ίππων
24

. 

Η δεύτερη επιχείρηση, εκείνη των Λαναρά-Πεχλιβάνου ιδρύθηκε το 1909, με  

εργοστάσιο στη θέση Μπατάνια, όπου μάλλον προϋπήρχε εργαστήριο υφαντουργίας. 

Ήταν αρκετά μικρότερο
25

, και κατασκεύαζε μάλλινα υφάσματα κατωτέρας ποιότητας 

για χωρικούς
26

. Στην επιχείρηση συμμετείχαν και οι  αδελφοί Γεωργίου Κύρτση, ως 

ιδιοκτήτες του οικοπέδου
27

 

Το 1911, λίγο πριν την ενσωμάτωση της μακεδονικής βιομηχανίας στον 

κορμό της ελληνικής βιομηχανίας, συγχωνεύθηκε το παλαιότερο εργοστάσιο των 

Λόγγου, Κύρτση, Τουρπάλη, το οποίο διέθετε 7.000 ατράκτους, με εκείνο της Γρ. 

Τσίτσης & Σια στην Έδεσσα, το οποίο ήταν το μεγαλύτερο της Μακεδονίας με 

16.500 ατράκτους. Δημιουργήθηκε έτσι ένας όμιλος που έλεγχε το 34% της 

περιφερειακής μακεδονικής παραγωγής, και ήταν ιδιοκτήτης και των δύο 

ατμοκίνητων εκκοκκιστηρίων βάμβακος της Μακεδονίας, ένα στην Κάτω Τζουμαγιά 

(Ηράκλεια) Σερρών και ένα στη Θεσσαλονίκη
28

.  

Κλείνοντας την πρώτη αυτή περίοδο που εξετάζουμε, μπορούμε να 

διακρίνουμε τη σπουδαιότητα των μεγάλων επενδύσεων στον τομέα της 

κλωστοϋφαντουργίας, στις οποίες προέβησαν οι εκπρόσωποι του ναουσαίικου 

κεφαλαίου (οι οποίοι βέβαια εμπλέκονταν και σε άλλες δραστηριότητες όπως 

εμπόριο και αγορά ακινήτων), όχι μόνο για τη Νάουσα αλλά και για ολόκληρη τη 

μακεδονική οικονομία στα πλαίσια των τελευταίων ετών της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας. Από τα δέκα νηματουργεία της Μακεδονίας το 1914, τα πέντε είχαν 

μετόχους Ναουσαίους, το ίδιο παρατηρείται και στα τρία από τα τέσσερα 

εριουργεία
29

. Οι περισσότερες επιχειρήσεις ήταν πολυμετοχικές, και σε πολλές  

περιπτώσεις, εκπρόσωποι οικογενειών συμμετείχαν σε περισσότερες από μία 

εταιρείες. Ακόμη και πριν την ενσωμάτωση της Μακεδονίας, υπήρχαν σχέσεις με τις 

κλωστοϋφαντουργίες της «παλαιάς Ελλάδας». Όπως παρατηρεί και ο Χρήστος 

Χατζηιωσήφ, η μακεδονική βιομηχανία την περίοδο αυτή ήταν εξαρτημένη από την 

                                                 
24

 Τα τμήματα όπως αναφέρει ο Αλέξανδρος Οικονόμου «Η βιομηχανία στη Νάουσα…ο.π. σ.333 ήταν 

πλυντήριο, βαφείο, κλωστήριο με1080 ατράκτους υφαντήριο και φινιριστήριο. Επρόκειτο για μια από 

τις μεγαλύτερες βιομηχανικές μονάδες της Μακεδονίας. 
25

 Αλ.Οικονόμου, « Η Βιομηχανία στη Νάουσα…» ο.π. σ.336 όπου σε πηγές που παραθέτει 

αναφέρεται ιπποδύναμη είτε 75 είτε 24 ίππων 
26

 Χρ. Χατζηιωσήφ, Η γηραιά Σελήνη …, ο.π. σ.95 
27

 Αλ.Οικονόμου, « Η Βιομηχανία στη Νάουσα…» ο.π. σ.336-337 
28

 Χρ. Χατζηιωσήφ, Η γηραιά Σελήνη …,ο.π. σ. 93  
29

 Βλ. Παράρτημα Πίνακα 4 και 5 όπου παρατίθενται τα Νηματουργεία της Νάουσας και τα  

εριουργεία της Μακεδονίας κατά το τέλος της συγκεκριμένης περιόδου.  
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οικόσιτη βιοτεχνία, παρήγαγε κατώτερης ποιότητας νήματα (κυρίως 4-14, λιγότερο 

σε 32), δεν καθετοποιούσε την παραγωγή,  είχε  σχετικά μεγάλες μονάδες (άνω των 

3.500 αδραχτιών) και στην ουσία συγκροτούσε ένα ολιγοπώλιο επιχειρήσεων του 

ναουσαίικου κεφαλαίου
30

.  

Για την οικονομία της Νάουσας ωστόσο, η ταχεία εκβιομηχάνιση που βίωσε 

μέσα σε ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα
31

 είχε μεγάλες συνέπειες για τον 

προσανατολισμό της σε ένα συγκεκριμένο βιομηχανικό τομέα, την 

κλωστοϋφαντουργία, ο οποίος θα σημάδευε τη ζωή της πόλης για ολόκληρο τον 

εικοστό αιώνα. Δημιουργήθηκε μια βιομηχανική κλωστοϋφαντουργική παράδοση, η 

οποία συνέβαλε στη σχετική εξειδίκευση του εργατικού προσωπικού, και τη σταθερή 

στρατολόγηση χαμηλόμισθου εργατικού προσωπικού, κυρίως εργατριών από την 

περιοχή της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας.  Οι αλλαγές αυτές που βίωσε η 

ναουσαίικη κοινωνία, διαμόρφωσαν τις συνθήκες ώστε να σημειωθούν σχέσεις 

αντιπαλότητας μεταξύ των πλούσιων τσορμπατζήδων και μιας συμμαχίας μέρους της 

αστικής τάξης με τα φτωχά στρώματα των ακτημόνων αγρεργατών και των 

βιομηχανικών εργατών
32

 (ο Λαϊκός Σύνδεσμος Άγιος Δημήτριος το ονομαζόμενο 

«πούπουλο» ιδρύθηκε το 1908), η οποία διεκδίκησε και έλαβε στα χέρια της την 

τοπική εξουσία κατά τα τελευταία έτη της οθωμανοκρατίας
33

. 

 

Η περίοδος 1913-1940 

Οι συνεχόμενες πολεμικές  αναμετρήσεις της δεκαετίας 1912-1922, και οι 

πολιτικές αντιπαραθέσεις είτε με τη μορφή του Εθνικού Διχασμού Βενιζελικών-

Βασιλικών, είτε με το ταραγμένο πολιτικό κλίμα των μετά τη μικρασιατική 

                                                 
30

 Χρ. Χατζηιωσήφ, Η γηραιά Σελήνη…, ο.π. σ. 92-93. 
31

 Βλ. Παράρτημα Πίνακας 5, Πίνακας Βιομηχανιών της Νάουσας (1911) στο Αλ.Οικονόμου «Η 

βιομηχανία στη Νάουσα… ο.π. σ. 337 , ο οποίος προκύπτει από τα στοιχεία που παραθέτει ο 

Ε.Στουγιαννάκης. Ο Αχιλλέας Γκούτας αναφέρει για το 1910 1200 βιομηχανικούς εργάτες 

κλωστοϋφαντουργιών με ετήσια παραγωγή αξίας 5.000.000 χρυσών δραχμών. Αχ.Γκούτας «Μέρες του 

1910», Νιάουστα, 73, σ.170. 
32

 Βλ. για τις διαμάχες αυτές, Χρήστος Μουχάγιερ, «Νάουσα 1912, τρία ντοκουμέντα από τη δράση 

του πούπουλου», Νιάουστα, 10, σ.9-11, Εμμανουήλ Βαλσαμίδη, «Ο κανονισμός του Πούπουλου», 

Νιαόυστα, 10, σ.6-8, Στέργιος Σπ.Αποστόλου, «Ο Λαικός Σύνδεσμος Ναούσης ΄΄Άγιος Δημήτριος΄΄ 

(πούπουλο) και το ιδεολογικό του υπόβαθρο», Νιάουστα, 34, σ.5-12,  Γιώργος Τουσίμης, «Εκκλησία 

και Πούπουλο, ο ρόλος του ιεροδιακόνου Πολυκάρπου στη διαμάχη ΄΄Λαικού Συνδέσμου (πούπουλο) 

΄΄τζορμπατζήδων΄΄», Νιάουστα, 69, σ.168-172 και  Κώστα Λαπαβίτσα, «Η εκβιομηχάνιση της 

Νάουσας…ο.π.» σ.26. Βασική αφορμή των συγκρούσεων αυτών ήταν η άτυπη χρήση των ενοριακών 

ταμειακών διαθεσίμων, ως πηγή πιστώσεων για βιομηχάνους και εμπόρους, εξαιτίας της έλλειψης 

οργανωμένου τραπεζικού συστήματος. 
33

 Βλ και δημαρχία Χατζημαλούση (ηγέτη του πούπουλου) έως 1916, κατόπιν οι δήμαρχοι διορίζονταν 

από την κεντρική εξουσία. 



16 

 

καταστροφή ετών, διέρρηξαν το κατεστημένο πλαίσιο της οικονομικής και 

κοινωνικής ζωής στην περιοχή. Χρειαζόταν πλέον να αναζητηθούν συγκλίσεις και 

προσεγγίσεις με διαφορετικές σημειολογίες και πρόσωπα. Έχοντας ως αφετηρία την 

ένταξη της Μακεδονίας στο ελληνικό κράτος, παρατηρήθηκαν τομές και συνέχειες 

στη βιομηχανική ανάπτυξη ολόκληρης της Μακεδονίας. Καταρχάς χρειαζόταν να 

αντιμετωπιστεί η αλλαγή των εξωτερικών συνόρων, γεγονός το οποίο σηματοδοτούσε 

τη συρρίκνωση της εσωτερικής αγοράς  στην οποία απευθυνόταν η βιομηχανία είτε 

για αγορές πρώτων υλών είτε για πωλήσεις, και την μη είσπραξη οφειλομένων 

πιστώσεων από επιχειρήσεις σε περιοχές που έμειναν εκτός ελληνικού κράτους
34

. 

Η βιομηχανία της Νάουσας, όπως ήταν φυσικό επηρεάστηκε πολλαπλά από 

τις αλλαγές αυτές. Έτσι χρειάστηκε να εξομαλυνθούν οι διαφορές στο δασμολογικό 

καθεστώς που υπήρχαν αρχικά μεταξύ Νοτίου και Βορείου Ελλάδος
35

. Κατόπιν να 

ξεπεραστούν οι δυσκολίες εξεύρεσης των απαραιτήτων πρώτων υλών της 

βιομηχανίας εξαιτίας του Ά Παγκοσμίου Πολέμου
36

. Η ζήτηση νημάτων διατηρήθηκε 

σε υψηλά επίπεδα εξαιτίας  και της νέας βιομηχανίας της ταπητουργίας, η οποία 

άνθισε κυρίως κατά τη δεκαετία του 1920
37

. Η αλλαγή επίσης του θεσμικού πλαισίου, 

με τους Νόμους 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιριών και 2948/1922 περί προαγωγής 

της εθνικής βιομηχανίας
38

, συνέβαλε στη μετατροπή της νομικής μορφής πολλών 

επιχειρήσεων από προσωπικών σε ανωνύμων. Η έλευση των Μικρασιατών 

προσφύγων συμπίεσε ακόμη περισσότερο τα ούτως ή άλλως χαμηλά, σε σχέση με τη 

λοιπή Ελλάδα, ημερομίσθια των μακεδονικών κλωστοϋφαντουργιών
39

, προσδίδοντας 

τους ένα συγκριτικό όφελος. Ωστόσο η οικονομική κρίση του 1929 έπληξε σοβαρά τα 

εργοστάσια, ειδικά μετά το 1930. Οι παλαιές επιχειρήσεις δεν είχαν ανανεώσει τον 

μηχανολογικό τους εξοπλισμό, και δυσκολεύτηκαν να ανταποκριθούν στις νέες 

συνθήκες. Παρατηρήθηκε παύση δραστηριοτήτων εργοστασίων, συγχωνεύσεις, 

αλλαγές στη μετοχική σύνθεση, και ενοικιάσεις εγκαταστάσεων σε άλλες εταιρείες
40

. 

Παρολαυτά, τα εργοστάσια στη Νάουσα παρέμεναν σημαντικά για την ευρύτερη 

οικονομία της Μακεδονίας. Δεν είναι τυχαίο ότι στον τύπο της Θεσσαλονίκης του 

                                                 
34

Ευ. Χεκίμογλου, ΣΒΕΕ 1915-2015…, ο.π. σ.13 όπου αναφέρονται τα Άδανα ως περιοχή αγοράς 

βαμβακιού για τη νηματουργία, και σ. 440, όπου αναφέρονται ο νομός Αδριανουπόλεως και η Αλβανία 

ως περιοχές αγοράς ερίων για την εριουργία. 
35

 ο.π., σ.11-12. 
36

 ο.π., σ.13. 
37

 Χρ. Χατζηιωσήφ, Η γηραιά Σελήνη…, ο.π., σ.102. 
38

 ο.π., σ.96-97, Αλ.Οικονόμου, ο.π., σ.341. 
39

 ο.π., σ.110. 
40

 Εφημ. Ριζοσπάστης 12-10-1932, σ.1, Ευ.Χεκίμογλου Η ιστορία… ο.π., σ.444. 
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μεσοπολέμου  υπάρχουν άρθρα για επισκέψεις σχολείων που περιηγούνται στα 

εργοστάσια της Νάουσας, και για την συμπληρωματική επίσκεψη των ξένων 

επισήμων της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης στα εργοστάσια Έδεσσας και 

Νάουσας
41

. 

Το παλιότερο νηματουργείο της πόλης, εκείνο των Λόγγου-Τουρπάλη, 

αντιμετώπισε προβλήματα εξαιτίας της οικονομικής κρίσης του 1929, και για ένα 

διάστημα ανέστειλε τις εργασίες του
42

. Τελικώς καταστράφηκε από πυρκαγιά το 1936 

και δεν ξαναλειτούργησε
43

. Το εργοστάσιο «Κόκκινου», δηλ. η Γρ.Τσίτσης & Σια, 

μετά από μια παύση εργασιών εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, λειτούργησε  

κανονικά μέχρι και το ΄Β Παγκόσμιο Πόλεμο. Η εταιρεία Γκούτας & Καράτζιας 

λειτούργησε ως είχε έως το 1930
44

, οπότε και απεχώρησε μια σειρά μετόχων, ενώ το 

εργοστάσιο εξαγοράστηκε από την  Ένωση Βιομηχανικών Επιχειρήσεων Εστία ΑΕ
45

. 

Το 1925 ιδρύθηκε η εταιρεία Μπίλης-Τσίτσης ΑΕ (με έδρα τη Θεσσαλονίκη), 

με σκοπό την εκμετάλλευση του υπάρχοντος εργοστασίου της Μπίλη-Τσίτση & Σια. 

Η ιδιομορφία της ήταν ότι ως εταιρεία κατείχε μόνο το 0,22880 % του οικοπέδου επί 

του οποίου ήταν κτισμένο το εργοστάσιο, και περιείχε την κινητήρια δύναμη του 

καταρράκτη
46

, γεγονός το οποίο θα καθιστούσε λίαν δύσκολη την διοίκηση της 

επιχείρησης μελλοντικά. Η επιχείρηση αντιμετώπισε και αυτή δυσκολίες εξαιτίας της 

οικονομικής κρίσης
47

, ωστόσο κατόπιν συνέχισε τη λειτουργία του, και μέρος των 

προϊόντων της εξάγονταν σε Τουρκία και Γιουγκοσλαβία
48

.  

Το 1921 ιδρύεται η επιχείρηση Λαναράς-Γκούτας & Σια στη θέση Μαντρί, το 

πρώτο εργοστάσιο με εγκαταστάσεις μακριά από το ποτάμι
49

, καθώς λάμβανε σαν 

κινητήρια δύναμη  ηλεκτρική ενέργεια από το εργοστάσιο Γκούτα-Καράτζια που 

βρισκόταν σε απόσταση 500 μέτρων. Επρόκειτο για υφαντήριο επεξεργασίας 

εριονημάτων και βαμβακερών νημάτων, το οποίο παρήγαγε βαμβακερά μπλε 

υφάσματα, τα επονομαζόμενα Μάλτα, και σαγιάκια, καλτσόνημα, κ.α. Η αρχική 

                                                 
41

 Εφημ. Μακεδονία, 15-5-1929, σ.2, 6/7-10-1926. 
42

 Eφημ. Ριζοσπάστης 12-8-1932 σ.1. 
43

 Αλ.Οικονόμου , « Η Βιομηχανία στη Νάουσα…» ο.π., σ.350. 
44

 Σε ενδιαφέρουσα ανταπόκριση του Ριζοσπάστη, 24-1-1930, σ.2, αναφέρεται ότι τα περισσότερα 

ανήλικα δούλευαν στο συγκεκριμένο εργοστάσιο. 
45

 Αλ. Οικονόμου, «Η Βιομηχανία στη Νάουσα…» ο.π., σ.331, Κληρονόμοι Ηρ.Χατζηδημούλα, 

κληρονόμοι Γ.Γκούτα, και Δημ.Καράτζιας. 
46

 Φάκελος ΠΙΟΠ Μπίλη-Τσίτση ΑΕ, «Εκθέσεις Ελέγχου», FOA2/SE2/SS4/FI43005/SFL13. 
47

 Εφημ. Ριζοσπάστης 12-8-1932, σ.,  όπου αναφέρεται ότι ανάμεσα στα εργοστάσια που είναι κλειστά 

λόγω κρίσης περιλαμβάνεται και εκείνο των Μπίλη-Τσίτση. 
48

 Τιμολόγια εξαγωγής νημάτων του 1939, από αυτοψία στο Κέντρο Τεκμηρίωσης Βιομηχανικής 

Κληρονομιάς Δήμου Νάουσας. 
49

 Αλ. Οικονόμου, « Η Βιομηχανία στη Νάουσα…» , ο.π. σ.341. 
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πολυμετοχική σύνθεση της εταιρείας, περιελάμβανε τρία μέλη της ευρύτερης 

οικογένειας Λαναρά (οι αδελφοί Θεόδωρος, Ζαφείριος και ο Σπυρίδων Λαναράς, 

πρώην Δήμαρχος Νάουσας) οι οποίοι είχαν την πλειοψηφία με 17,92% έκαστος, και  

το μεγαλύτερο ατομικό ποσοστό κατείχε ο Δημήτριος Καράτζιας με 22,40%. 

Φαίνεται ότι εξαιτίας της οικονομικής κρίσης η εταιρεία συνέπτυξε τις εργασίες της 

με το εργοστάσιο Λαναρά-Πεχλιβάνου
50

. Η συγκεκριμένη εταιρεία διαλύθηκε το 

1941, τέθηκε σε εκκαθάριση μεταπολεμικά, η επιχείρηση Λαναράς-Καράτζιας 

αγόρασε τις εγκαταστάσεις της και μετονομάσθηκε σε Βέτλανς-Νάουσα
51

. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξη της εριουργίας Έρια ΑΕ. Όπως 

προαναφέραμε,η βιομηχανία παρήγαγε χακί ύφασμα για τον οθωμανικό στρατό, και  

συνέχισε την παραγωγή του ίδιου προϊόντος για τον ελληνικό στρατό. Το 1922 η 

εταιρία μετονομάστηκε σε Νέα Ανώνυμος Ελληνική Υφαντουργία Ναούσης
52

, και το 

1924 εισήγαγε τη διαπραγμάτευση των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 

Παρολαυτά, το πιθανότερο είναι ότι η διαδικασία κατακύρωσης των συμβολαίων στις 

ναουσαίικες εριουργίες Έρια και της νέας εταιρείας Λαναρά-Κύρτση για τις 

προμήθειες του ελληνικού στρατού αντιμετώπιζε δυσκολίες, με συνέπεια την 

έκφραση πρόθεσης από πλευράς εταιρείας, κήρυξης λοκ-άουτ, διακοπής εργασιών 

του εργοστασίου και απόλυσης όλου του προσωπικού τον Οκτώβριο του 1924, 

γεγονός που θα εξετάσουμε πιο αναλυτικά παρακάτω. Δεν είναι γνωστή ποια ήταν η 

κατάληξη των  ενεργειών αυτών, το πιθανότερο όμως είναι ότι  υπήρξε κάποια 

συμβιβαστική λύση, τα εργοστάσια συνέχισαν τη λειτουργία τους, και φαίνεται ότι 

αργότερα, επί δικτατορίας Παγκάλου, ελήφθη απόφαση για προτίμηση των εγχώριων 

προμηθευτών υφάσματος έναντι εκείνων από το εξωτερικό
53

. Υπήρξε όμως, όπως 

φαίνεται σταδιακή μείωση των στρατιωτικών παραγγελιών, και στροφή προς την 

παραγωγή νέων προϊόντων, γεγονός που επηρέασε δυσμενώς την οικονομική πορεία 

της εταιρείας κατά τα τελευταία έτη της δεκαετίας του 1920. Η κατάσταση 

επιδεινώθηκε με την οικονομική κρίση, μετά το 1929
54

. Φαίνεται ότι τον Ιανουάριο 

                                                 
50

 Εφημ. Ριζοσπάστης 12-8-1932, σ.1. 
51

  Αλ. Οικονόμου, « Η Βιομηχανία στη Νάουσα…» ο.π., σ.343, αναφέρεται και η λοιπή μετοχική 

σύνθεση. Βλ και αντίθετη πληροφόρηση Μπαίτση Νάουσα…, ο.π. σ.19, για ονομασία Λαναρά-

Καράτζια αντί Γκούτα.  
52

 Ευ.Χεκίμογλου, ΣΒΕΕ 1915-2015…, ο.π. σ. 442, στο μτχ. κεφάλαιο συμμετείχε η παλιά Έρια με 

9.000.000 δρχ. και οι Κλ.Χατζηλάζαρος, Γρ.Λόγγος, Ηλ.Πάζης, Δημ.Χονδροδήμος, και Αθ. Μακρής 

με 200.000 δρχ. έκαστος.  
53

 Εφημ. Εμπρός, 23-6-1926, σ.4. 
54

 Ευφ.Ρούπα-Ευ.Χεκίμογλου,  Ιστορία της επιχειρηματικότητας…, ο.π. σ. 444, όπου αναφέρεται η 

μεγάλη συναλλακτική ζημιά από την κρίση. 
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του 1932 έγινε αναστολή των εργασιών του εργοστασίου και απόλυση των εργατών 

του
55

, και αφού νοικιάστηκε από το 1933-1938 σε άλλη εταιρεία, έκλεισε και δεν 

ξαναλειτούργησε κατά τα επόμενα έτη
56

.  

Οι δραστηριότητες του ναουσαίικου κεφαλαίου είχαν εξαπλωθεί σε ολόκληρη 

την περιοχή της Μακεδονίας, και εκπρόσωποι του είχαν ήδη από τα τέλη του 19
ου

 

αιώνα μετακινηθεί στη Θεσσαλονίκη, ώστε να εκπροσωπήσουν αμεσότερα τα 

συμφέροντα των οίκων τους. Οι επιγαμίες και οι στενές φιλικές σχέσεις που είχαν 

συνάψει μεταξύ τους
57

, συνέδεσαν αμετάκλητα την τύχη των εταιριών τους με την 

τύχη των οικογενειακών τους περιουσιών. Η μέθοδος των εκατέρωθεν προσωπικών 

και εταιρικών εγγυήσεων για τα τραπεζικά δάνεια τους, οδήγησε στην συρρίκνωση  

των παλαιών περιουσιών αρκετών μετόχων, και την απώλεια ελέγχου των 

επιχειρήσεων εξαιτίας της οικονομικής κρίσης του 1929
58

. Επιπλέον, η ένταξη στο 

ελληνικό κράτος, και οι αλλαγές στα παραγόμενα βιομηχανικά προϊόντα κατά το 

Μεσοπόλεμο, οδήγησε πολλά μέλη, όχι μόνο της ναουσαίικης, αλλά και της 

θεσσαλονικιώτικης αστικής τάξης να  μεταφέρουν αρχικά τις επιχειρηματικές τους 

δραστηριότητες, και να μετοικήσουν τελικά  στην πρωτεύουσα πλέον Αθήνα, όπου 

έδρευε η πολιτική εξουσία, και ήταν ευχερέστερη η άσκηση πίεσης για την επίτευξη 

των επιχειρηματικών στόχων και συμφερόντων. Ο σύνδεσμος ωστόσο της πόλης της 

Νάουσας με τα κλωστοϋφαντουργικά εργοστάσια θα συνεχίσει και μεταπολεμικά, και 

την εξέλιξη του θα δούμε σε μελλοντικά κεφάλαια.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
55

 Εφημ.Μακεδονία 11-01-1933, Ριζοσπάστης 12-8-32, σ.1 όπου αναφέρεται και η μη αποζημίωση και 

η μη πληρωμή πολλών ημερομισθίων. 
56

 Ευφ.Ρούπα-Ευ.Χεκίμογλου, Ιστορία της επιχειρηματικότητας…, ο.π. σ. 444. 
57

 ο.π. σ. 255 όπου απεικονίζεται οικογενειακή φωτογραφία των οικογενειών Τσίτση, Πλατσούκα, 

Σεφερτζή, Λόγγου, και Τουρπάλη. 
58

 Αλ.Οικονόμου, « Η Βιομηχανία στη Νάουσα…» ο.π.,  σ.348. 
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1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

Η Οικογένεια Λαναρά και τα Εριοκλωστήρια Πεννιέ έως το 1949 

 

Οι Λαναράδες 

Στα χρόνια μετά την ενσωμάτωση της Νάουσας στο ελληνικό κράτος η 

οικογένεια Λαναρά θα πρωταγωνιστήσει στην ιστορία της Νάουσας σε όλες τις 

εκφάνσεις της, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές. Η δραστηριότητα της ξεκίνησε 

με τον Χριστόδουλο Λαναρά (1842-1909) ο οποίος είχε ένα εργαστήριο 

υφαντουργίας στη θέση Μπατάνια κατά τη δεκαετία 1870-1880, το οποίο εξελίχθηκε 

στο  μικρό  εριουργείο των Λαναρά-Πεχλιβάνου
59

. Από τους επτά γιους του 

Χριστόδουλου, οι τρεις απεβίωσαν σε μικρή ηλικία, ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις, οι 

Σταύρος (1879-1960), Θεόδωρος (1885-1964), Θωμάς (1890-1961) και Κωστάκης 

(1898-1946)
60

, θα επεκτείνουν τις οικογενειακές επιχειρήσεις, καθ’ όλη τη διάρκεια 

του Μεσοπολέμου.  

Το 1922 ιδρύθηκε η «ναυαρχίδα» των επιχειρήσεων Λαναρά, η 

εριοβιομηχανία Λαναράς-Κύρτσης & Σια. Γενικός Διευθυντής της επιχείρησης ήταν 

ο Θεόδωρος Λαναράς. Το εργοστάσιο κατασκευάστηκε σε οικόπεδο των Αφων 

Γεωργίου Κύρτση
61

, δίπλα στην Αράπιτσα, πάνω από τον καταρράκτη των 

Στουμπάνων, (απέναντι από το εργοστάσιο Γκούτα-Καράτζια). Στην επιχείρηση 

συμμετείχαν οι Αφοι Χριστόδουλου Λαναρά, ο γαμπρός τους Φωκίων Πεχλιβάνος, 

και οι Αφοι Γεωργίου Κύρτση.  Τα μηχανήματα ήταν γερμανικά
62

, και οι 

εγκαταστάσεις περιελάμβαναν εριοκλωστήριο νημάτων καρντέ, υφαντήριο και 

φινιριστήριο. Παρήγαγε χακί ύφασμα για τον ελληνικό στρατό, κλινοσκεπάσματα, 

και διάφορα υφάσματα για την αγορά, για τα οποία αναφέρεται ότι ήταν «εφάμιλλα 

των αγγλικών»
63

,και ότι «…χάρη στη συμβολή Γερμανών τεχνικών αλλά και χάρη 

και στην ποιότητα της πρώτης ύλης, το  μαλλί της Αυστραλίας, κυριάρχησε στις 

αγορές ολοκλήρου της χώρας και ιδίως στην  Αθήνα, που ήταν ο κύριος 

                                                 
59

 Δημήτριος Μπαίτσης, Νάουσα…, ο.π., σ. 13. 
60

  Λευκή Σαμαρά, «Η δημιουργία των εργοστασίων Λαναρά και η κοινωνική προσφορά της 

οικογένειας», Νιάουστα, 80, σ.17 (Βλ και Παράρτημα,  γενεαλογία Λαναρά 1
ος

 κλάδος). 
61

 Άγγελος Βαλταδώρος, «Θεόδωρος Χρ.Λαναράς», Νιάουστα 95-96, σ.43 αναφέρει ότι το οικόπεδο 

ήταν των Παπαλόλα-Λύτη. 
62

 Αλ.Οικονόμου,  « Η Βιομηχανία στη Νάουσα…» ο.π. ,σ.343, και Λευκή Σαμαρά, «Η δημιουργία 

των εργοστασίων Λαναρά…», ο.π. , σ.17. 
63

 Αλ.Οικονόμου,  « Η Βιομηχανία στη Νάουσα…» ο.π. σ.343. 
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καταναλωτής»
64

. Δεν διαθέτουμε στοιχεία για τη δυναμικότητα του εργοστασίου 

κατά την αρχή του Μεσοπολέμου, αν λάβουμε όμως  υπ’ όψιν πληροφορίες που 

υπάρχουν για την υφαντουργία Έρια
65

, θα πρέπει το 1924 να είχε ετήσια 

παραγωγικότητα περίπου 200-250.000 μέτρων υφάσματος και να απασχολούσε γύρω 

στους 600 εργάτες και υπαλλήλους
66

.  

Το Φεβρουάριο του 1928 ιδρύθηκε η επιχείρηση των Εριοκλωστηρίων 

Πεννιέ, Αφοι Χρ.Λαναρά
67

 στην οποία θα αναφερθούμε αναλυτικά αργότερα. Οι 

αδελφοί Λαναρά αυτή τη φορά συνεργάστηκαν με Άγγλους αντιπροσώπους ερίων 

(Φριτς και Χόντσον) και με τον γνωστό Αθηναίο επιχειρηματία και τραπεζίτη 

Γεώργιο Στρίγκο
68

. Το εργοστάσιο κατασκευάστηκε σε οικόπεδο στην οδό Αγίου 

Νικολάου, ακριβώς  απέναντι από το εργοστάσιο Λαναρά-Κύρτση
69

. Παρήγαγε 

μάλλινες κλωστές υψηλής ποιότητας πεννιέ, με μαλλί από Αγγλία και Αυστραλία (το 

εγχώριο μαλλί ήταν ακατάλληλο για τέτοιου είδους επεξεργασία), και επεξεργαζόταν 

ετησίως ποσότητα  200.000 κιλών ερίων, αξίας περίπου 40.000.000 δρχ.
70

. 

Τροφοδοτούσε με πρώτη ύλη (νήμα) το αδελφό εργοστάσιο Λαναρά-Κύρτση. Το 

1939 προσετέθη και βαμβακοκλωστήριο με 3.500 ατράκτους
71

. Η απασχόληση και 

στα δύο εργοστάσια δεν ήταν σταθερή, και κυμαίνονταν το 1932 ανάμεσα στους 

2.000 και τους 3.000 εργάτες
72

. 

Το ερώτημα που προκύπτει είναι, πως οι υπόλοιπες βιομηχανίες της Νάουσας  

παρήκμασαν λιγότερο ή περισσότερο κατά το Μεσοπόλεμο, ενώ εκείνες των Αφων 

Λαναρά ήκμασαν και επεκτάθηκαν και στην Αθήνα. Για να απαντήσουμε θα πρέπει 

να λάβουμε υπόψη τη γενικότερη κατάσταση που επικρατούσε τη συγκεκριμένη 

περίοδο στη Νάουσα. Τα μέλη των περισσοτέρων μεγάλων οικογενειών της 

ναουσαίικης αστικής τάξης είχαν ήδη φύγει από την πόλη για τη Θεσσαλονίκη ή την 

Αθήνα, και μέλη τους συνεργάζονταν εταιρικά με την οικογένεια Λαναρά (Κύρτσης 

αρχικά, μεταπολεμικά Πλατσούκας, Γκούτας). Σταδιακά αναγνωρίστηκαν στον 

                                                 
64

 Άγγελος Βαλταδώρος, «Θεόδωρος Χρ.Λαναράς», ο.π. σ.43. 
65

 Καθώς πολλά στοιχεία αφορούν και τις δύο εταιρείες συνολικά. 
66

 Ευφ.Ρούπα-Ευ.Χεκίμογλου,  Ιστορία της επιχειρηματικότητας…, ο.π.,σ.443, Ευ. Χεκίμογλου, ΣΒΕΕ 

1915-2015…, ο.π. σ.60, ο αριθμός είναι η διαφορά από σύνολο των εργατών που αναφέρονται. 
67

 Φάκελος ΠΙΟΠ Εριοκλωστήρια Πεννιέ FOA2/SE2/SS4/FI43002/SFL6, «Εκθέσεις Ελέγχου» 
68

 Αλ.Οικονόμου,   « Η Βιομηχανία στη Νάουσα…» ο.π.,  σ.344. 
69

 Για τη χωροθέτηση του εργοστασίου βλ. και Παράρτημα, Χάρτης εργοστασίων 

Κλωστοϋφαντουργίας στη Νάουσα. 
70

 ο.π. σ.344-345, όπου αναφέρεται ότι είχε δυναμικότητα επεξεργασίας 600.000 κιλών ετησίως. 
71

 ο.π. σ.347. 
72

 Εφημ. Ριζοσπάστης 14-12-1932 σ.3, όπου γίνεται λόγος για 3.000, Εφημ. Μακεδονία 04-01-1932 

όπου αναφέρονται 2.000.   
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Θεόδωρο Λαναρά ηγετικές ικανότητες, οι οποίες τον ανέδειξαν σε εκπρόσωπο των 

βιομηχάνων της Νάουσας αρχικά, και κατόπιν ολόκληρης της μακεδονικής 

κλωστοϋφαντουργίας
73

. Επίσης όπως είδαμε, οι υπόλοιπες  βιομηχανίες της Νάουσας 

είχαν πεπαλαιωμένο εξοπλισμό που δεν φαίνεται να ανανεώθηκε κατά το 

Μεσοπόλεμο, ενώ αρκετές κλωστοϋφαντουργίες που ιδρύθηκαν κατά τα χρόνια αυτά 

στην υπόλοιπη Ελλάδα χρησιμοποίησαν μεταχειρισμένα μηχανήματα, τα οποία δεν 

μπορούσαν να ανταποκριθούν στα νέα προϊόντα που ζητούσε η αγορά. Η επιχείρηση 

Λαναρά εκμεταλλεύθηκε τις μακροπρόθεσμες γερμανικές πιστώσεις στις αρχές της 

δεκαετίας του 1920, και κατάφερε να λάβει μερίδιο από τις προμήθειες του 

στρατιωτικού ιματισμού. Στη συνέχεια η παραγωγή νημάτων πεννιέ από τα 

Εριοκλωστήρια επέτρεψε τον εφοδιασμό της αγοράς με υφάσματα καλύτερης 

ποιότητας από εκείνα των ανταγωνιστών τους. Χρησιμοποίησε νέες μορφές 

οργάνωσης της εργασίας, και εισήγαγε την αμοιβή κατ’αποκοπήν
74

 που 

αντικατέστησε το καθορισμένο ημερομίσθιο, με συνέπεια την αύξηση της 

παραγωγικότητας και την περαιτέρω μείωση του εργατικού κόστους. Τέλος η 

επιχείρηση μπόρεσε να διατηρήσει καλές σχέσεις και με τα δύο μεγάλα κόμματα της 

εποχής, καθώς από την οικογένεια Κύρτση εξελέγη βουλευτής Φιλελευθέρων για την 

περιφέρεια Θεσσαλονίκης το 1928-1932 ο Παναγής Κύρτσης
75

, ενώ η οικογένεια 

Λαναρά δεν έκρυβε την προτίμηση της στο Λαϊκό Κόμμα
76

. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η 

επιχείρηση είχε τη δυνατότητα να μην επηρεάζεται ιδιαίτερα από τις συχνές αλλαγές 

των μεσοπολεμικών κυβερνήσεων, και να αποκτήσει ερείσματα όχι μόνο στην τοπική 

αλλά και στην αθηναϊκή οικονομική και πολιτική εξουσία
77

. 

Από την άλλη είναι ενδιαφέρον ότι, όταν η επιχείρηση αισθανόταν να 

απειλούνται τα συμφέροντα της, είτε από το κεντρικό κράτος, είτε από την τοπική 

αυτοδιοίκηση, είτε και από τις αντιδράσεις του ίδιου της του προσωπικού, δε δίσταζε 

να απαντά με επαπειλούμενες απολύσεις και λοκ άουτ (ανταπεργία) των εργοστασίων 

της, έως και την μεταφορά τους στην Αθήνα. Η πρώτη φορά που μαρτυρείται  αυτή η 

                                                 
73

 Στη συνέχεια το 1936 εκλέγεται μέλος της διοικούσας Επιτροπής Βιομηχάνων και Βιοτεχνών 

Ελλάδος, και το 1939 Αντιπρόεδρος της διοίκησης της Ενώσεως Κλωστοϋφαντουργών Αλ.Οικονόμου, 

ο.π. σ. 349. 
74

 Βλ και Ριζοσπάστη 20-10-32 , σ.2. 
75

 Αν και είχε μετοικήσει ήδη από το 1917 στην Αθήνα. Η Ημαθία εκείνη την εποχή ανήκε στην 

Διοίκηση Θεσσαλονίκης. Βλ. και Η ιστορία της επιχειρηματικότητας… ο.π. σ.180. 
76

 Βλ. και επιστολή Θεοδώρου Λαναρά στη Μακεδονία 11-01-1933, σ. όπου αναφέρει ότι δεν ήταν 

φίλος του κόμματος του Γεν.Διοικητού Μακεδονίας Στυλ. Γονατά διορισμένου από την Κυβέρνηση 

Βενιζέλου. 
77

 Ένας από τους αρχικούς βασικούς μετόχους των Εριοκλωστηρίων Πεννιέ και Πρόεδρος ΔΣ επί 

σειρά ετών είναι Γεώργιος Στρίγκος, τραπεζίτης και βενιζελικός πολιτευτής. 
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αντίδραση ήταν το 1924. Η εταιρεία θα απέλυε «…με πόνον ψυχής…» 240 εργάτες 

που ασχολούνταν με την παραγωγή χακί υφασμάτων, και θα σταματούσε ένα μεγάλο 

μέρος της λειτουργίας του εργοστασίου, εξαιτίας της μη τήρησης από την πλευρά του 

κράτους των υπεσχημένων ότι «…κάτι θα έδιδον και εις την εγχώριαν βιομηχανίαν». 

Το άρθρο 29 του Ν3212/1924 προέβλεπε τη σύσταση επιτροπής κρατικών 

προμηθειών, η οποία θα λάμβανε προσφορές και από το εξωτερικό, προσθέτοντας 

όμως πλέον ένα 30% ποσοστό στις προσφορές εξωτερικού, θέλοντας να 

αντισταθμίσει τις δασμολογικές και φορολογικές υποχρεώσεις, με τις οποίες 

επιβαρύνονταν οι εγχώριες βιομηχανίες. Προκηρύχθηκαν δύο διαγωνισμοί από το 

Υπουργείο Στρατιωτικών, ένας το Μάρτιο του 1924 για προμήθεια χακί υφάσματος, 

χλαινών και χιτωνίων, και ένας τον Ιούνιο για προμήθεια κλινοσκεπασμάτων, όπου 

παρά τις διατάξεις του νόμου προτιμηθήκαν αγγλικές εταιρείες
78

. Κατόπιν τούτου οι 

εταιρείες Έρια και Λαναράς-Κύρτσης στις 2 Σεπτεμβρίου 1924 ανακοίνωσαν ότι από 

1
η
 Οκτωβρίου θα προέβαιναν σε  λοκ-άουτ, διακοπή των εργασιών και απόλυση όλου 

του εργατικού προσωπικού, περίπου 850 άτομα
79

. Για την επίλυση του προβλήματος 

υπήρξαν παρεμβάσεις από όλες τις Δημόσιες Αρχές, όπως ο Δήμαρχος, ο 

Υποδιοικητής Βεροίας και ο Γενικός Διοικητής Μακεδονίας, οι οποίοι επέσειαν τον 

κίνδυνο πρόκλησης κοινωνικού προβλήματος. Το πρόβλημα λύθηκε με την 

προτίμηση των εγχώριων προμηθευτών του Υπουργείου Στρατιωτικών και με την 

δημιουργία επιτροπής, η οποία θα εξέταζε το μοίρασμα των προμηθειών μεταξύ της 

Ελληνικής Εριουργίας (Αφοι Κιρκίνη) και των άλλων μακεδονικών 

κλωστοϋφαντουργιών, στην οποία συμμετείχε ως  εκπρόσωπος των Μακεδόνων 

εριοβιομηχάνων ο Θεόδωρος Λαναράς
80

.  

Ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετώπιζε η εταιρεία ήταν αυτό της 

δημοτικής φορολογίας και αφορούσε τα διαπύλια τέλη. Ήδη από το 1926, ο Δήμος 

Νάουσας υπό τον Δήμαρχο Γεώργιο (Τζων) Περδικάρη είχε τριπλασιάσει τη 

δημοτική φορολογία επί των εργοστασίων
81

, και σε επίσκεψη του τότε δικτάτορα 

Θεοδώρου Πάγκαλου στη Νάουσα, ανέλαβε ο Θεόδωρος Λαναράς εκ μέρους 
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 Γ.Τουσίμης, «Σελίδες από την εργατική ιστορία της Νάουσας», Νιάουστα 76-77, σ.113-117, 

Ευ.Χεκίμογλου, ΣΒΕΕ 1915-2015…, ο.π. σ. 59-62 
79
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 Εφημ. Μακεδονία, 28-12-1926, σ. 4, και Εφημ. Εμπρός, 28-12-1926, σ.2, βλ.και Χρ.Χατζηιωσήφ, Η 

γηραιά Σελήνη…, ο.π. σ.114 
81

 Ευ.Χεκίμογλου, ΣΒΕΕ 1915-2015…, ο.π., σ.66 
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επιτροπής Βιομηχάνων να εκφράσει τα παράπονα έναντι του Δημοτικού Συμβουλίου, 

το οποίο χαρακτήρισε ως πολέμιο της βιομηχανίας. Επεξηγηματικά προσέθεσε ότι  

εξαιτίας της καταθλιπτικής φορολογίας, 30% επί των εισαγομένων πρώτων υλών και 

της δημοτικής φορολογίας επί των εισηχθέντων και εξαχθέντων από τη Νάουσα 

προϊόντων, η τοπική βιομηχανία δεν μπορούσε να συναγωνιστεί εκείνη των άλλων 

πόλεων της Ελλάδας
82

. Από ότι φαίνεται η διαμάχη συνεχίστηκε με αποτέλεσμα να 

συλληφθούν οι διευθυντές των εργοστασίων ως «δύστροποι οφειλέται»
83

.  

Η κακή προσωπική σχέση που διατηρούσε ο συγκεκριμένος δήμαρχος με την 

οικογένεια Λαναρά (αν και προέρχονταν από την ίδια πολιτική παράταξη), 

συνεχίστηκε και κατά τα επόμενα έτη της δημαρχίας του, με αποκορύφωμα την 

ιδιάζουσα κατάσταση που δημιουργήθηκε το Δεκέμβριο 1932- Ιανουάριο 1933. Τότε 

με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίσθηκε επιπλέον φόρος 50 λεπτών ανά 

μέτρο ύφασμα επί των εξαγόμενων από την πόλη προϊόντων. Η επιχείρηση έκρινε μη 

ανταγωνιστική τη θέση των εργοστασίων στη Νάουσα σε σχέση με τις υφαντουργίες 

των Αθηνών, και με αφορμή τη δημοτική φορολογία «…με πολλήν λύπην και πόνον 

ψυχής…» αποφάσισε να μεταφέρει τις εγκαταστάσεις και τα μηχανήματα της στην 

Αθήνα
84

. Κατόπιν, και απόντος του Δημάρχου, το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης, 

υπό την πίεση διαδηλώσεων του εργατικού προσωπικού των εργοστασίων, ανέστειλε 

το φόρο, και αντίστοιχα η επιχείρηση σταμάτησε το λοκ-άουτ. Ο Δήμαρχος όμως 

επέμενε στην διατήρηση του φόρου, και σε μία από τις διαδηλώσεις υπέρ της 

διατήρησης των εργοστασίων στη Νάουσα, προκλήθηκαν ταραχές με συνέπεια τον 

θάνατο 6 εργατών και πολλών τραυματισμών
85

. Τελικώς η επιχείρηση αποφάσισε να 

διατηρήσει τα εργοστάσια στη Νάουσα, αλλά να μεταφέρει την έδρα της στην Αθήνα, 

και να κατασκευάσει νέες εγκαταστάσεις στην περιοχή της Κολοκυνθούς 

μεταφέροντας μαζί και 150 Ναουσαίους εργάτες
86

. 

Η τοποθεσία των νέων εγκαταστάσεων δεν ήταν τυχαία. Δίπλα στην 

Κολοκυνθού, από την δυτική πλευρά του Κηφισού, είχε δημιουργηθεί ο προσφυγικός 
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ου
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συνοικισμός του Περιστερίου, ο οποίος θα τροφοδοτούσε με άφθονη, χαμηλού 

κόστους, εργατική δύναμη τα νέα εργοστάσια
87

. Το ίδιο είχε συμβεί και στη Νάουσα, 

όπου, ενώ κατά την ίδρυση της επιχείρησης το εργατικό προσωπικό ήταν γηγενές, 

στη συνέχεια, η πλειονότητα των εργατών-εργατριών ήταν προσφυγικής καταγωγής. 

Η σχέση της επιχείρησης με το προσφυγικό στοιχείο διερράγη όταν, βάσει 

σχεδιασμού της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων το 1927 θα κατασκευαζόταν 

προσφυγικός συνοικισμός στη Νάουσα, ο οποίος θα περιελάμβανε οικόπεδο 

αγορασμένο από τη Λαναρά-Κύρτση για μελλοντική επέκταση των εγκαταστάσεων 

της. Υπήρξε μεγάλη πίεση να μην απαλλοτριωθεί το οικόπεδο
88

, και προσπάθειες εκ 

μέρους της διοίκησης της επιχείρησης να διατυπωθεί το αίτημα από τους ίδιους τους 

πρόσφυγες εργαζόμενους του εργοστασίου, διαφορετικά θα τους απέλυαν όλους. 

Τελικώς επήλθε ρήξη και με τους πρόσφυγες εργαζομένους που κήρυξαν απεργιακές 

κινητοποιήσεις
89

, και με μερίδα των ντόπιων κατοίκων της Νάουσας που δεν ήθελαν 

ο συνοικισμός να μεταφερθεί στις ιδιοκτησίες τους
90

.  

Πέρα όμως από την εκμετάλλευση του προσφυγικού στοιχείου, οι  

αντιδράσεις του εργατικού προσωπικού της επιχείρησης, ιδιαίτερα κατά τη δεκαετία 

του 1930, ήταν συχνές, καθώς, αν λάβουμε υπόψη τις μαρτυρίες που δημοσιεύονταν 

συχνά στον Ριζοσπάστη της εποχής, το ωράριο ήταν εξαντλητικό, τα εργατικά 

ατυχήματα συχνά, οι συνθήκες  εργασίας δεν ήταν ικανοποιητικές και τα 

ημερομίσθια ήταν χαμηλά
91

. Σύμφωνα με την μεταγενέστερη μαρτυρία ενός εργάτη
92

 

που εργάστηκε κατά το Μεσοπόλεμο στη Νάουσα, στη βιομηχανία  Λαναρά-Κύρτση, 

μέχρι την εφαρμογή του 8ωρου το 1937, πέρα από το υποχρεωτικό δεκάωρο εργασίας 
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(7πμ-6μμ με ωριαία μεσημεριανή διακοπή), χρειαζόταν να εργάζεται επιπλέον τρίωρο 

υποχρεωτικό «νυχτέρι» δηλαδή υπερωρία, με προσαύξηση 50%. Με αυτόν τον τρόπο 

το ημερομίσθιο που ήταν μετά το 1930 28-32 δρχ. ανέβαινε στις  42-46 δρχ.
93

. Μετά 

την εφαρμογή του οκταώρου
94

 εφαρμόστηκε ο υπολογισμός της αμοιβής στο 

«κουτουρού», βάσει δηλαδή της παραγωγής του κάθε εργάτη, με ρήτρες ποιότητας
95

. 

Η εργασία ήταν στενά επιτηρούμενη, ενώ οι εργαζόμενοι βίωναν πολιτικές και 

θρησκευτικές διακρίσεις
96

. Ενδεικτικό των παρεμβάσεων στη ζωή των εργαζομένων 

είναι ότι σε δημοσιεύματα εφημερίδων αναφέρεται ότι  απαγορευόταν το κάπνισμα, 

όχι μόνο κατά τις εργάσιμες ώρες, αλλά και εκτός εργασίας. Κατά περιόδους ήταν 

υποχρεωτική η συνδρομή τους στο παραθρησκευτικό περιοδικό «η Ζωή», ενώ οι 

εκκλησιαστικές τους εισφορές παρακρατούνταν από το μισθό τους
97

. 

Παράλληλα η οικογένεια Λαναρά επηρέαζε ιδιαίτερα  τα τεκταινόμενα στη 

Νάουσα, καθώς ήταν εργοδότες μιας μεγάλης μερίδας του εργαζόμενου πληθυσμού 

της πόλης. Ακόμη και σήμερα μπορεί να ακούσει κάποιος τη γνωστή ρήση στη 

Νάουσα, «μύρο στα κόκκαλα των Λαναράδων, μαζί τους φάγαμε ψωμί
98

». Είναι 

αλήθεια ότι η οικογένεια συνέβαλε στην ίδρυση του 5
ου

 Δημοτικού Σχολείου, 

καθιέρωσε το συσσίτιο στους χώρους του εργοστασίου (στην αρχή δωρεάν, κατόπιν 

επί πληρωμή) και τις δωρεάν ιατρικές εξετάσεις
99

. Επιπρόσθετα στα τέλη της 

δεκαετίας 1930 η οικογένεια Λαναρά ανέλαβε τη δαπάνη της ανέγερσης του 

Νοσοκομείου της πόλης μαζί με τον γαμπρό της, τον Φωκίωνα Πεχλιβάνο. Αν 

εξετάσει όμως κάποιος τρίτος τη συμπεριφορά της οικογένειας απέναντι στους 

εργάτες τους, και κατά συνέπεια απέναντι στην ίδια την πόλη της Νάουσας, θα τη 

χαρακτήριζε βαθιά πατερναλιστική. Η πιο χαρακτηριστική ενέργεια της διοίκησης 

της επιχείρησης ήταν η χρησιμοποίηση του εργατικού της δυναμικού ως όπλου για να 

επιτύχει την πλέον ευνοϊκή μεταχείριση από πλευράς πολιτείας, και την αύξηση της 

επιρροής της στην κοινωνία της Νάουσας. Δεν αρκούνταν στην απειλή των 

απολύσεων και της μεταφοράς των εργοστασίων τους αλλού, αλλά απαιτούσε και την 
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ενεργή συμμετοχή του εργατικού προσωπικού είτε σε διαδηλώσεις υπέρ της 

επιχείρησης (όπως για τον προσφυγικό οικισμό και την άρση του δημοτικού φόρου), 

είτε με την κατευθυνόμενη ψήφο των εργατών τους στις Δημοτικές Εκλογές, ώστε να 

εκλεγεί ο υποψήφιος της επιλογής της
100

.  

Η διατήρηση των εγκαταστάσεων στη Νάουσα μετά το 1933, θα ωφελήσει τις 

επιχειρήσεις Λαναρά και μεταπολεμικά, καθώς θα συνεχιστεί η χρήση του φόβητρου 

των εργατικών απολύσεων σε μια «ευαίσθητη» πολιτικά περιοχή, εκείνη της Βορείου 

Ελλάδος ως μοχλού  πίεσης απέναντι στις εκάστοτε κυβερνήσεις. Επιπλέον η 

μεταφορά της επιχειρηματικής έδρας στην πρωτεύουσα, και τα νέα εργοστάσια στην 

Κολοκυνθού, θα ικανοποιήσουν τις ανάγκες γειτνίασης του τόπου παραγωγής με το 

μεγαλύτερο καταναλωτικό κέντρο της επικράτειας. Όπως και τόσοι άλλοι   

εκπρόσωποι της επαρχιακής αστικής τάξης κατά το Μεσοπόλεμο, η οικογένεια 

Λαναρά θα καλωσοριστεί και τελικά θα αφομοιωθεί από την επιχειρηματική και 

κοινωνική αθηναϊκή  ελίτ. 

 

 Η πορεία των Εριωκλωστηρίων Πεννιέ έως το 1949 

 

Πριν τη δανειοδότηση- βασικά στοιχεία εταιρείας 

Η εταιρεία ιδρύθηκε με την υπ’αριθμ. 20/6-2-1928 Δ.Α.Ε. στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως έγκριση του καταστατικού της
101

. Είχε διάρκεια 30 έτη και έδρα τη 

Νάουσα. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ήταν 30.000 λίρες στερλίνες Αγγλίας. Οι 

μέτοχοι  ήταν η τότε ετερόρρυθμος εταιρεία Λαναράς – Κύρτσης και Σια με 15.000£, 

οι Αδελφοί Λαναρά με 1.875£ ο καθένας, σύνολο 7.500£, ο γνωστός για τις 

επιχειρηματικές, τραπεζικές και πολιτικές του δραστηριότητες, Γεώργιος Στρίγκος με 

1500£
102

, και ο Βρετανός αντιπρόσωπος ερίων, Φρειδερίκος Χόδσον με 6.000£. Το 

μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε την 20-6-1929 κατά 7.500£, την 21-1-1931 κατά  

7.500£, και τέλος την 30-9-1935 κατά 22.500£ με τη μερίδα να μην αλλάζει αξία 

(1£). Το ποσό των 67.500£ μετατράπηκε την 1-11-1935 στο δραχμικό ισόποσο των 

35.775.000 δρχ. με ισοτιμία 1 λίρα/530 δρχ. και ο αριθμός των μετοχών παρέμεινε για 

                                                 
100

 Εφημ. Ριζοσπάστης 06-06-1933, σ.5. 
101

 Φάκελος ΠΙΟΠ «Εκθέσεις Ελέγχου», ο.π… Στον Φάκελο ΕΤΕ «Εριοκλωστήρια Πεννιε Αφοι Χρ. 

Λαναρά ΑΕ , Νάουσα, Δάνειον 700.585$, Συμμοριόπληκτος 1948-1950» 1-44-8-315, η ίδια η εταιρεία 

σε πληροφοριακό της σημείωμα αναφέρει ημερομηνία ίδρυσης και έναρξης εργασιών την 11
η
 

Απριλίου 1927 (χωρίς τη νομική μορφή της ΑΕ πιθανώς) . 
102

 Περισσότερα στο άρθρο «Γεώργιος Στρίγκος: Η ακμή και παρακμή μια θεότητας» στην ιστοσελίδα 

της εφημερίδας Ημερησία 9-6-2007, http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=27721&subid=2 

&pubid=309798, όπως εθεάθη την 31-01-2016. 
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αρκετά χρόνια στα 67.500 τμχ.
103

. Αντιθέτως η μετοχική σύνθεση της εταιρείας θα 

αλλάξει αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής της. Σταθερή θέση βέβαια στο 

μετοχολόγιο κατέχει η οικογένεια Λαναρά με τα διάφορα μέλη της
104

. Βαρύνουσας 

σημασίας για την περαιτέρω πορεία της επιχείρησης θα καταστεί η ενδοοικογενειακή 

έριδα του 1949, που ώθησε τα μέλη της οικογένειας Λαναρά να διαχωρίσουν τις 

δραστηριότητες τους. Με την ανταλλαγή των μετοχών στην οποία προέβησαν, τα 

Εριοκλωστήρια Πεννιέ πέρασαν  στην κυριότητα των Θωμά και Σταύρου Λαναρά, 

ενώ η Λαναράς-Κύρτσης παρέμεινε στον έλεγχο του Θεόδωρου Λαναρά και των γιών 

του Κωστάκη Λαναρά, Περικλή, Άγγελο και Θεοφάνη. Η σύνθεση του Διοικητικού 

Συμβουλίου αν και διαφοροποιείται κατά περιόδους, περιελάμβανε σταθερά τον 

Γεώργιο Στρίγκο ως Πρόεδρο, και τους Σταύρο και Θωμά Λαναρά ως Αντιπρόεδρο 

και Γενικό Διευθυντή αντίστοιχα.  

 Το εργοστάσιο στη Νάουσα στεγαζόταν σε ένα οικόπεδο 6.964 τ.μ. ακριβώς 

απέναντι από το εργοστάσιο Λαναρά-Κύρτση, και αποτελούνταν από το κύριο κτίριο 

των Εριοκλωστηρίων, βαμβακοκλωστήριο, βαφείο, πλυντήριο, στριπτήριο, σκούτσερ, 

πεννιάζ, αποθήκες, λεβητοστάσιο και άλλα κτίρια
105

, ενώ αργότερα προστέθηκε και 

μικρό συγκρότημα κλωστηρίου αιγοτριχός
106

.  H έδρα της επιχείρησης θα μεταφερθεί 

το 1933 στην Αθήνα, όπου θα ανεγερθούν και οι νέες εγκαταστάσεις της στην 

περιοχή της Κολοκυνθούς, σε οικόπεδο 11.217 τ.μ.  O μηχανολογικός εξοπλισμός της 

εταιρείας ήταν καινούργιος και όχι μεταχειρισμένος, και προερχόταν από εργοστάσια 

της Γερμανίας και της Μεγάλης Βρετανίας. Το 1948 το εργοστάσιο Ναούσης ήταν 

εξοπλισμένο με 10.132 ατράκτους νημάτων πεννιέ, 2.256 ατράκτους 

διπλοστριπτήρων και 3.220 ατράκτους βαμβακοκλωστηρίου. Το ίδιο έτος το 

εργοστάσιο Αθηνών διέθετε 9.249 ατράκτους νημάτων πεννιέ και 4.932 ατράκτους 

διπλοστριπτήρων
107

. Το συντριπτικό μέρος της παραγωγής των εριονημάτων, 

απορροφούσαν τα εργοστάσια- υφαντήρια της Λαναράς-Κύρτση. 

 

 

                                                 
103

 Φάκελος ΕΤΕ «Εριοκλωστήρια Πεννιέ», 1-34-11-262. Με το ΒΔ της 7-7-1947 επήλθε 

αναπροσαρμογή σε δρχ. 6.618.375. 
104

 Η προπολεμική μετοχική σύνθεση της εταιρείας (Ιούνιος 1940) περιελάμβανε και τους Νας Φριτζε 

(6850 μτχ.) και Κυλινδρόμυλους Αττικής (4.242 μτχ.) οι οποίοι δεν συμπεριλαμβάνονται στην 

αντίστοιχη μετεμφυλιακή σύνθεση, Φάκελος ΕΤΕ «Εριοκλωστήρια πεννιέ» 1-40-9-328. Βλ και 

Παράρτημα Μετοχική Σύνθεση Εριοκλωστηρίων Πεννιέ. 
105

 Φάκελος ΠΙΟΠ «Εκθέσεις Ελέγχου», Έκθεση Χασάπη, ο.π.  
106

 ο.π. 
107

 Φάκελος ΕΤΕ 1-44-8-315, ο.π. 
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Η προπολεμική οικονομική κατάσταση  

Οι πρώτοι ισολογισμοί της εταιρείας από το 1928 έως και το 1934 ήταν 

συνταγμένοι σε λίρες στερλίνες, καθώς το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ήταν 

εκφρασμένο και αυτό στο ίδιο νόμισμα. Από τον ισολογισμό του 1935 και μετά οι 

ισολογισμοί συντάσσονταν σε δραχμές. Δεν έχουμε εικόνα για τους δύο πρώτους 

ισολογισμούς (1928-1929). Η οικονομική κατάσταση της επιχείρησης ωστόσο της 

δεκαετίας του 1930, σύμφωνα με τους ισολογισμούς που διαθέτουμε, ήταν γενικά 

καλή, και ακολουθεί μια ανοδική πορεία, με κάποιες μικρές αυξομειώσεις
108

.  

 

Πίνακας I, Στοιχεία Ισολογισμών Εριοκλωστηρίων Πεννιέ 1930-1939 

 

 

Έτσι αν λάβουμε υπ’ όψιν την τιμή της λίρας στερλίνας για το 1930 (375 

δρχ.
109

) το ενεργητικό της εταιρείας διαμορφώνεται για τον ισολογισμό του 1930 στις 

35.496.188 δρχ. (94.656,5£). Παρά την σχετικά μεγάλη κάμψη που σημειώθηκε κατά 

το 1932
110

, από το επόμενο έτος και έκτοτε το ενεργητικό παρουσιάζει αυξητική τάση  

(λογική συνέπεια και της σταδιακής λειτουργίας του δεύτερου εργοστασίου στην 

Αθήνα), για να διαμορφωθεί για τον ισολογισμό του 1939 στο ποσό των  204.526.420 

δρχ
111

. 

   Σε όλες τις χρήσεις της δεκαετίας του 1930 στο μετοχικό κεφάλαιο 

προστίθενται αποθεματικά, με συνέπεια τα ίδια κεφάλαια να ακολουθούν γενικώς μια 

ανοδική πορεία. Έτσι από 39.678 χρυσές λίρες το 1930 (14.879.250 δρχ.), ανέρχονται 

το 1939 σε 80.079,22 χρυσές λίρες (80.239.374 δρχ.). Ο σημαντικός 

                                                 
108

 Βλ και Πίνακα I. 
109

 Sophia Lazaretou, «Greece: from 1833 to 1949», στο συλλογικό έργο, South eastern European 

monetary economic statistics from the nineteenth century to World War II, Αθήνα 2014, σ.170. 
110

 Ενώ σε δρχ. είχαμε άνοδο του ενεργητικού και το 1932 (70.932.210 δρχ.) η μεγάλη ανατίμηση της 

χρυσής λίρας εξαιτίας της αποσύνδεσης της δραχμής με το χρυσό, οδήγησε σε αντιστοιχία με 

94.187,53 χρ. λίρες, ποσό πολύ μικρότερο των 121.908,11 χρ. λιρών που ήταν το ενεργητικό το 1931. 
111

 Αν μετατρέψουμε τα ποσά των ισολογισμών σε χρυσές λίρες, λαμβάνοντας υπόψη τη μέση ετήσια 

τιμή ισοτιμίας δραχμής-χρυσής λίρας, το ενεργητικό ουσιαστικά υπερδιπλασιάζεται μέσα σε 9 έτη 

(από 94.656,5 λίρες το 1930 σε 222.882.73 λίρες το 1939), για να μειωθεί το 1939 σε 204.118,18 

λίρες.  
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χρηματοοικονομικός δείκτης της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων σημειώνει 

ανοδική πορεία κατά τα τελευταία χρόνια της δεκαετίας, και αυξάνεται σημαντικά 

κατά τη χρήση του 1939
112

. 

Τα αποτελέσματα των ισολογισμών προπολεμικά εμφανίζονται κερδοφόρα, 

Τα καθαρά (προ φόρων) κέρδη ανέρχονται σε 2.145.750 δρχ. το 1930 (5.722£). Κατά 

τα έτη 1932-1935, εξαιτίας της κρίσης και της υλοποίησης της επένδυσης στην 

Αθήνα, παρουσιάζεται μια κάμψη και στασιμότητα στην κερδοφορία. Αυξάνεται  

ραγδαία όμως το 1936 σε 18.571.000 δρχ., (δεύτερο πιο κερδοφόρο έτος για τη 

δεκαετία του 1930), και καταλήγει στο ποσό των 19.546.754 δρχ. για το 1939 (το πιο 

κερδοφόρο έτος για τη δεκαετία του 1930)
113

. Τα ποσοστά που αποδίδονται στους 

Συμβούλους  και τη Διεύθυνση αυξάνονται σημαντικά κατά τα τρία τελευταία 

προπολεμικά έτη
114

, ενώ το ποσό των μερισμάτων για την ίδια περίοδο παραμένει 

σταθερό
115

.  

Διαθέτουμε τις καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως μόνο για τα έτη 1937-

1939, για τα οποία γνωρίζουμε τον κύκλο εργασιών της εκάστοτε χρήσης και το 

κόστος των πωλήσεων. Ο τζίρος της επιχείρησης έχει καθοδική τάση κατά τα έτη 

αυτά
116

. Παρολαυτά, ποιοτικοί δείκτες όπως ο δείκτης βιομηχανικής 

αποδοτικότητας
117

, και οι δείκτες μικτού και καθαρού περιθωρίου κέρδους
118

, 

εμφανίζουν ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα, γεγονός που δείχνει ότι παρά την πτώση 

του κύκλου εργασιών, και την αύξηση των εξόδων διαχείρισης,
119

, η πολιτική και 

                                                 
112

 Ο δείκτης αποτελεί έκφραση του λόγου καθαρά κέρδη/ίδια κεφάλαια, και ήταν για το 1937 17.16%, 

για το 1938 18,93% και για το 1939 24,36%, βλ. και Πίνακα II. 
113

 Με μετατροπή των δραχμών σε χρυσές λίρες, ουσιαστικά τα κέρδη προ φόρων σχεδόν 

τετραπλασιάζονται από 5.722 χρυσές λίρες το 1930 σε 19.507,74 χρυσές λίρες το 1939. 
114

 Συγκεκριμένα ενώ το 1935 ήταν 75.026 δρχ. (85,89 χρ. λίρες)  το 1937 ανήλθαν σε 630.348 δρχ., σε 

733.563 δρχ. το 1938 και 862.980 δρχ. το 1939 (τα αντίστοιχα ποσά σε χρ. λίρες ήταν 692,92, 797, και 

861,26) . 
115

 Πρόκειται για το ποσό 5.737.500 δρχ., το οποίο ωστόσο αν το μετατρέψουμε σε χρυσές λίρες 

ουσιαστικά μειώνεται από 6.307,02 το 1937 σε 6.233,70 το 1938 και σε 5.726,05 το 1939. 
116

 Φάκελος ΕΤΕ 1-44-8-315, ο.π. Από 146.816.410 δρχ. (161.389,90 χρ.λίρες) το 1937, σε 

135.879.015 δρχ. (147.630,40 χρ.λίρες) το 1938, και σε 138.847.446 δρχ. (138.570,30 χρ.λίρες) το 

1939. 
117

 Ο λόγος καθαρά κέρδη προ φόρων με το ενεργητικό μετρά τα καθαρά κέρδη της επιχείρησης σε 

σχέση με την περιουσία της και ανέρχεται το 1937 σε 5,60%, το 1938 σε 6,58%, και το 1939 σε 9,57%. 

Βλ. και Παράρτημα, Διαγράμματα, Οικονομικοί Δείκτες Εριοκλωστηρίων Πεννιέ.  
118

 Οι συγκεκριμένοι δείκτες αποτελούν το λόγο μικτού κέρδους και καθαρού κέρδους μετά φόρων με 

τις πωλήσεις και ανέρχονται το 1937, 1938 και 1939 αντίστοιχα, για το μεν μικτό περιθώριο κέρδους 

σε 7,74%, 9.93%, και 14.08%, και για το καθαρό περιθώριο κέρδους σε 6,71%, 8,46% και 11,20%. 
119

 Τα οποία περιλαμβάνουν εκτός από τους μισθούς των εργατών και των υπαλλήλων, 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, συσσίτια, έξοδα γραφείων κ.α. και ανέρχονται το 1937 σε 11.601.859 

δρχ., το 1938 σε 13.042.723 δρχ. και το 1939 σε 13.320.820 δρχ.  
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οικονομική συγκυρία, καθώς και η μείωση του κόστους των πωλήσεων
120

,  επιτρέπει 

την επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων . 

 

Πίνακας II, Οικονομικοί Δείκτες  Εριοκλωστηρίων Πεννιέ 1937-1939 

ETH BIOM.AΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

1937 5,60% 17,16% 1,34 48,83%

1938 6,58% 18,93% 1,47 43,43%

1939 9,57% 24,36% 1,68 35,36%

ETH ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΜΙΚΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ ΚΑΘ. ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ

1937 92,26% 7,74% 6,71% 0,67

1938 90,07% 9,93% 8,46% 0,8

1939 85,92% 14,08% 11,20% 1,11

 

 

 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι προπολεμικές υποχρεώσεις της 

επιχείρησης. Στους αρχικούς ισολογισμούς της δεκαετίας του 1930 δεν 

παρουσιάζονται καθόλου υποχρεώσεις προς Τράπεζες. Αντιθέτως εμφανίζονται 

υποχρεώσεις αρχικά προς εξωτραπεζικούς πιστωτές (φαινόμενο σύνηθες για την 

εποχή) με φθίνουσα επιβάρυνση
121

. Το 1932 και 1933 οι υποχρεώσεις, που προφανώς 

αφορούν το κόστος της αγοράς του μηχανολογικού εξοπλισμού του νέου  

εργοστασίου στην Αθήνα, αφορούν αποκλειστικά τους πιστωτές εξωτερικού. 

Σταδιακά το χρέος της εταιρείας προς το εξωτερικό αποπληρώνεται, για να εξοφληθεί 

ολοσχερώς το 1939
122

. Οι υποχρεώσεις προς Τράπεζες και πιστωτές  

επανεμφανίζονται το 1934 και αυξάνονται απότομα από το  επόμενο έτος έως και το 

1939
123

, με μεγαλύτερη όμως τη συμμετοχή των τραπεζικών υποχρεώσεων, οι οποίες 

είναι απαραίτητες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, μέσω των οποίων ήταν  

δυνατή η εισαγωγή πρώτων υλών (μαλλιού) από το εξωτερικό .  

Ο όγκος των πληρωτέων γραμματίων, αρχικά μεγάλος κατά τα πρώτα χρόνια 

της δεκαετίας του 1930
124

, μειώνεται σημαντικά από τη χρήση του 1933 και έκτοτε
125

 

(προφανώς οι υποχρεώσεις αφορούν πλέον περισσότερο τους πιστωτές εξωτερικού 

που εμφανίζονται στο συγκεκριμένο έτος). Στη συνέχεια παρουσιάζει αυξομειώσεις 

                                                 
120

 Ο δείκτης κόστους πωληθέντων (κόστος/πωλήσεις) μειώνεται σταδιακά από 92,26% το 1937, σε 

90,07% το 1938, και τέλος σε 85,92% το 1939. 
121

 Το 1930 ήταν 19.382£ (7.268,250 δρχ.), το 1931 6.660,13£ (2.497.549 δρχ.) και το 1932 μηδενικές. 
122

 Τα ποσά προσαρμοσμένα στην μέση ετήσια τιμή χρυσής λίρας ξεκινούν  από 40.947,38 χρ. λίρες το 

1933 (35.435.865 δρχ.) και καταλήγουν σε 9.967,17 χρ.λίρες το 1938 (9.173.783 δρχ.). 
123

 Από 8.800,45 χρ. λίρες το 1935, εξακοντίζονται σε 64.983 χρ. λίρες το 1936 (είναι το έτος που 

μειώνεται κατά 14.925 χρ. λίρες το χρέος προς πιστωτές εξωτερικού), για να διαμορφωθούν σε 84.166 

χρ. λίρες το 1937, 44.035 χρ. λίρες το 1938 και 55.695 χρ. λίρες το 1939.  
124

 Ενδεικτικά σε λίρες τα πληρωτέα γραμμάτια ήταν για το 1930 28.820,5, και για το 1931 51.247,80. 
125

 Το 1933 ανέρχονταν σε 4.548,86 χρ .λίρες (3.936.580 δρχ.). 
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ανάλογα με το έτος. Εξαίρεση σημειώνεται με την κατακόρυφη αύξηση κατά 1400% 

σε σχέση με την προηγούμενη χρήση του 1937, του ποσού των γραμματίων κατά τη 

χρήση του 1938
126

. Ιδιαίτερη αναφορά χρειάζεται να γίνει στις φορολογικές 

υποχρεώσεις, όπως απεικονίζονται στους ισολογισμούς της επιχείρησης. Οι χρήσεις 

στις οποίες εμφανίζονται φόροι πληρωτέοι είναι εκείνες του 1931, των 1934-1935, 

και της τριετίας 1937-1939. Σε όλες τις άλλες, σαν συνέπεια προφανώς των 

φορολογικών πολιτικών των περισσότερων κυβερνήσεων της δεκαετίας του 1930, 

απεικονίζονται μηδενικές. Το 1934 το ποσό των φόρων, που περιελάμβανε ωστόσο 

και φόρους μισθωτών υπηρεσιών και επιτηδεύματος ανήλθε σε 2.615.458 δρχ. 

(περίπου 39% των καθαρών κερδών της χρήσης).  Αντιθέτως το 1931 το ποσό ήταν 

25,4 λίρες, ενώ για την τριετία 1937-1939 οι φόροι αποτελούσαν ένα ποσοστό 14%, 

15% και 21% αντίστοιχα επί των καθαρών κερδών της εκάστοτε χρήσης. Παρολαυτά 

οι δείκτες φερεγγυότητας που αναφέρονται στη γενικότερη δανειακή επιβάρυνση της 

εταιρείας, βελτιώνονται κατά τα τρία τελευταία προπολεμικά έτη, γεγονός που 

αποδεικνύει και την καλή πορεία της επιχείρησης λίγο πριν τον πόλεμο 
127

. 

Διαθέτουμε λίγα στοιχεία για το μέγεθος της παραγωγής, και την κατανομή 

της ανάμεσα στο εργοστάσιο της Νάουσας και αυτό της Κολοκυνθούς. Από ότι 

φαίνεται όμως από τους ισολογισμούς, η μεταφορά της διοίκησης και μέρους της 

παραγωγής στην Αθήνα, ανταμείφτηκε με θετικά αποτελέσματα. Εντασσόταν 

άλλωστε σε ένα κύμα μεταφοράς των εργοστασίων από παλαιότερα επαρχιακά 

δυναμικά κέντρα βιομηχανικής παραγωγής (Ερμούπολη, Νάουσα, Τρίκαλα, κ.α.) στις 

συνοικίες γύρω από την πρωτεύουσα (και όχι πλέον μόνο στον Πειραιά) όπως Νέα 

Ιωνία, Περισσός, Ελαιώνας κ.α. Με αυτόν τον τρόπο οι επιχειρηματίες βρίσκονταν 

εγγύτερα στα κέντρα λήψης αποφάσεων, ανταποκρίνονταν στη διαδικασία της 

υποκατάστασης των εισαγωγών, κυρίως κατά τη δεκαετία του 1930, διαθέτοντας την 

παραγωγή τους άμεσα στο μεγαλύτερο καταναλωτικό κοινό της Ελλάδος, και 

αξιοποιώντας την μεγάλη ζήτηση εργασίας εξαιτίας της παρουσίας του προσφυγικού 

πληθυσμού, που διατηρούσε τα ημερομίσθια ιδιαίτερα χαμηλά
128

. Είχαν τη συνδρομή 

των κυβερνήσεων, καθώς οι φορολογικές τους υποχρεώσεις ήταν ελάχιστες σε σχέση 

                                                 
126

 Από 2.260.749 δρχ. το 1937 διαμορφώνονται σε 30.918.940 δρχ. το 1938. Το 1939 θα μειωθούν σε 

5.922.974 δρχ. 
127

 Έτσι ο δείκτης ρευστότητας (κυκλοφορούν κεφάλαιο/βραχ. υποχρεώσεις) βαίνει αυξανόμενος από 

1,34 το 1937, σε 1,47 το 1938, και σε 1,68 το 1939. Αντίθετα ο βαθμός δανειακής κάλυψης 

(βραχ.+μακρ.υποχρεώσεις/ενεργητικό) βαίνει μειούμενος από 48,83% το 1937, σε 43,43& το 1938 και 

τέλος 35,36% το 1939.  
128

 Βλ και Χρ.Χατζηιωσήφ, Η γηραιά Σελήνη…, ο.π. σ.114-115 
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με τα κέρδη τους, και οι απεργίες για βελτίωση των συνθηκών εργασίας και των 

αμοιβών καταστέλλονταν άμεσα με τη βοήθεια των κρατικών οργάνων ασφαλείας, 

εξαιτίας του φόβου της κομμουνιστικής παρεκτροπής.  

Επιπλέον η συγκεκριμένη επιχείρηση συνδεόταν άμεσα με την 

εριοβιομηχανία Λαναρά-Κύρτση. Μετά από συμφωνία που επετεύχθη με την 

Ελληνική Εριουργία ιδιοκτησίας των Αφων Κιρκίνη αρχικά και κατόπιν του 

Μποδοσάκη Αθανασιάδη, o Όμιλος Λαναρά λάμβανε ένα σίγουρο κομμάτι από τις 

κρατικές προμήθειες του στρατιωτικού ιματισμού, και εκμεταλλευόμενος τη στροφή 

του αγοραστικού κοινού σε ποιοτικά προϊόντα, χρησιμοποίησε πολύ καλές πρώτες 

ύλες (μαλλιά) από το εξωτερικό (Αγγλία- Αυστραλία). Αντίθετα με το πνεύμα των 

καιρών, δεν προμηθεύτηκε μεταχειρισμένο εξοπλισμό, αλλά προέβη σε προμήθεια 

καινούργιου, τεχνολογικά εξελιγμένου εξοπλισμού, γεγονός που τη διαφοροποίησε 

από τις ανταγωνίστριες εταιρείες, που σε μεγάλο βαθμό, είτε ως παλαιές εταιρείες 

είτε ως νεοϊδρυόμενες, είχαν γηρασμένα και ξεπερασμένα τεχνολογικά μηχανήματα, 

και επαφίονταν μόνο στην άφθονη προσφορά χαμηλόμισθου εργατικού δυναμικού. 

Επεκτάθηκε και στην παραγωγή βαμβακερών νημάτων, αρχικά αναλαμβάνοντας 

κατά τα έτη 1937-1939 την εκμετάλλευση του βαμβακοκλωστηρίου Εστία της 

Νάουσας (παλαιό εργοστάσιο Γκούτα & Καράτζια), και τελικά κατασκευάζοντας 

ιδιόκτητο βαμβακοκλωστήριο στις εγκαταστάσεις της Νάουσας το 1939.   

Ακόμη και σαν απλό μέλος του ομίλου Λαναρά, τα Εριοκλωστήρια Πεννιέ, 

αναπτύσσονταν δυναμικά καθ’ όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 1930.  Η σύγκριση 

των ισολογισμών της με εκείνες ομοειδών επιχειρήσεων
129

, με ενοποιημένες όμως 

εταιρικά  νηματουργικές και υφαντικές δραστηριότητες, όπως η Ελληνική Εριουργία, 

η Πειραϊκή-Πατραϊκή ή εκείνη των Αφων Ρετσίνα,  καταδεικνύει το γεγονός ότι 

παρότι νέα σχετικά επιχείρηση, και με λιγότερες εγκαταστάσεις, επιτυγχάνει (είτε 

σχετικά είτε απόλυτα) καλύτερα αποτελέσματα έναντι των ανταγωνιστών της
130

. 

                                                 
129

 Όπως είναι δημοσιευμένα στο ΔΑΕ, χωρίς την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως 
130

 Έτσι στη χρήση του 1934 η Ελληνική Εριουργία με εγκαταστάσεις εριουργίας, βαμβακουργίας, 

ταπητουργίας και μεταξουργίας, εμφανίζουν ενεργητικό, χωρίς τους λογαριασμούς τάξεως 

338.331.465 δρχ. και καθαρά κέρδη 8.161.346 δρχ., ενώ τα Εριοκλωστηρία Πεννιέ στην αντίστοιχη 

χρήση έχουν ενεργητικό 109.057.173 δρχ. και καθαρά κέρδη 6.768.271 δρχ. ( με μέση τιμή λίρας 

στερλίνας για το 1934 543,942 δρχ.).  Στη χρήση του 1935, στην περίπτωση της επιχείρησης των 

Αφων Ρετσίνα (3 εργοστάσια με ενεργητικό 82.216.171 δρχ. και καθαρά κέρδη 4.266.842 δρχ.) τα 

αποτελέσματα των Εριοκλωστηρίων Πεννιέ είναι καλύτερα και σε ενεργητικό (119.773.541 δρχ.) αλλά 

και σε επίτευξη καθαρών κερδών (4.757.908 δρχ.) ενώ για την  Πειραϊκή Πατραϊκή ( 3 εργοστάσια) 

δεν υπολείπεται τόσο σε ενεργητικό (197.975.517 δρχ.) όσο στα καθαρά κέρδη (15.520.745 δρχ.). Τα 

δεδομένα αλλάζουν αν υπολογίζουμε ενοποιημένους τους ισολογισμούς Λαναρά-Κύρτση και 
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Αυτήν την εντυπωσιακή πορεία θα σταματήσει η έναρξη του πολέμου, ο οποίος θα 

αποτελέσει την αφετηρία  των εξελίξεων για τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια. 

 

Η Κατοχή και τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια 

Κατά τη διάρκεια του Πολέμου το εργοστάσιο στην Αθήνα είχε επιταχθεί από 

τις ιταλικές αρχικά και στη συνέχεια από τις γερμανικές δυνάμεις
131

.  Η λειτουργία 

του συνεχίστηκε κανονικά εκτελώντας παραγγελίες της Βέρμαχτ
132

. Κατά πάσα 

πιθανότητα λειτουργούσε και το εργοστάσιο της Νάουσας, το οποίο διέθετε και 

εγκαταστάσεις βαμβακοκλωστηρίου. Από ότι προκύπτει από την έρευνα, και άλλες 

κλωστοϋφαντουργίες δεν διέκοψαν τη λειτουργία τους κατά την διάρκεια της 

κατοχής, καθώς δημοσιεύουν τακτικά τους ισολογισμούς τους, που σε ορισμένες 

περιπτώσεις είναι κερδοφόροι
133

. Σε αυτήν την κατηγορία δεν εντάσσεται ο όμιλος 

Λαναρά. Και στους δύο κατοχικούς ισολογισμούς που διαθέτουμε (1942-1943) η 

Εριοβιομηχανία Λαναρά-Κύρτση δηλώνει ζημίες, ενώ και στον ισολογισμό του 1942 

των Εριοκλωστηρίων Πεννιέ, η συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας της 

επιχείρησης είναι εμφανής. Το ενεργητικό της, λαμβάνοντας υπόψη την μέση ετήσια 

τιμή δραχμής/χρυσής λίρας, ανέρχεται σε μόλις σε 3.841,30 χρυσές λίρες, 

παρουσιάζει ζημιές ποσού 328,30 χρυσών λιρών, και γενικότερα όλα τα μεγέθη της 

παρουσιάζουν καθίζηση
134

. Ενδεικτικό της κατάστασης που φαίνεται ότι επικρατούσε 

είναι ότι τα κέρδη των πωλήσεων που αφορούν μάλλινα νήματα αποτελούν το 5% 

μόλις των συνολικών κερδών, τα υπόλοιπα προέρχονται από τα βαμβακερά 

νήματα
135

, γεγονός που εξηγείται από την αδυναμία εισαγωγής των απαραίτητων 

πρώτων υλών από το εξωτερικό.  

                                                                                                                                            
Εριοκλωστηρία Πεννιέ , όπου το ενεργητικό διαμορφώνεται σε 404.688.060 δρχ. και τα καθαρά κέρδη 

σε 21.782.482 δρχ.  
131

 Δες και το άρθρο του Μενέλαου Χαραλαμπίδη Το ζήτημα της πολιτικής επιστράτευσης και οι 

πολιτικές του διαστάσεις, σ.3  στην ιστοσελίδα  http://www.greeninstitute.gr/wp-

content/uploads/2013/03/70_xronia_Charalambidis.pdf. 
132

 Χρ.Χατζηιωσήφ «Η ελληνική οικονομία, πεδίο μάχης και αντίστασης», στο συλλογικό έργο, Η 

ιστορία της Ελλάδας του 20
ου

 αιώνα, επιμέλεια Χρ.Χατζηιωσήφ-Πρ.Παπαστράτης, Γ2, Αθήνα 2007 σ. 

200, όπου αναφέρεται και η δωρεά εκ μέρους της εταιρείας Λαναράς-Κύρτσης μάλλινου υφάσματος 

σε νηπιαγωγείο του Πατριωτικού Ιδρύματος Αμαρουσίου. 
133

 Ενδεικτικά αναφέρονται οι κερδοφόροι ισολογισμοί του ναουσαίικου νηματουργείου Μπίλη-

Τσίτση ΑΕ για το 1941 και 1942, και οι δημοσιεύσεις στο ΔΑΕ των ισολογισμών του 1942 της 

εριοβιομηχανίας «Μπριτάννια», των Αφων  Ρετσίνα,  του μεταξουφαντουργίου «Χρυσαλίς» κ.α. 
134

 Τα ίδια κεφάλαια αποτιμώνται σε μόλις 668,57 χρ. λίρες ενώ οι υποχρεώσεις σε Τράπεζες και σε 

πιστωτές ανέρχονται σε 2.221,21 χρ. λίρες, μια κατάσταση αντιστρόφως ανάλογη με τους 

προπολεμικούς ισολογισμούς. Βλ. και Πίνακα III. 
135

 Τα ποσά είναι 155.198.680 δρχ. (1131,39 χρ.λίρες) για τα βαμβακερά και 7.484.916 δρχ. (54,56 

χρ.λίρες) για τα μάλλινα.  

http://www.greeninstitute.gr/wp
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Μεταπολεμικά ωστόσο διατυπώθηκαν κατηγορίες ότι τα εργοστάσια Λαναρά 

είχαν συνεργαστεί με τις κατοχικές αρχές, και είχαν εξασφαλίσει με αθέμιτο τρόπο 

προνομιακή χρήση αποθεμάτων πρώτων υλών
136

. Το γεγονός αυτό μας δημιουργεί 

αμφιβολίες για την επαρκή απεικόνιση των πραγματικών οικονομικών μεγεθών στον 

προαναφερθέντα ισολογισμό. Στις κατηγορίες προστίθενται η συμμετοχή της 

εταιρείας στην μαύρη αγορά, και η εκμετάλλευση των δύσκολων συνθηκών, 

προκειμένου να αυξήσει τα περιουσιακά της στοιχεία (επρόκειτο για την αγορά, κατά 

το 1941, της γνωστής «μπλε» πολυκατοικίας των Εξαρχείων)
137

. Φαίνεται ότι τα 

σχετικά στοιχεία είχαν διαβιβασθεί στον αρμόδιο επίτροπο που είχε ως αντικείμενο 

τις παραπομπές για δωσιλογισμό
138

, αλλά η υπόθεση από ότι φαίνεται δεν έλαβε 

συνέχεια.  

Την 10
η
 Σεπτεμβρίου 1944 η Νάουσα απελευθερώθηκε από τον ΕΛΑΣ, και τα 

εργοστάσια της περιοχής πλέον τίθενται υπό τη λειτουργία των εργατών, καθώς οι 

ιδιοκτήτες τους τα είχαν εγκαταλείψει και είχαν καταφύγει σε Αθήνα και 

Θεσσαλονίκη. Γνωρίζουμε ότι η εριοβιομηχανία Λαναρά-Κύρτση λειτουργούσε υπό 

αυτό το καθεστώς, και εφοδίαζε τον ΕΛΑΣ με τον απαραίτητο ιματισμό, οπότε πολύ 

πιθανόν να λειτουργούσε με τον ίδιο τρόπο και το εργοστάσιο των Εριοκλωστηρίων  

Πεννιέ. Η κατάσταση αυτή της «Λαοκρατίας» διατηρήθηκε έως και τη Συμφωνία της 

Βάρκιζας, οπότε και επανήλθε το πρότερο καθεστώς
139

. 

Η μεταπολεμική εικόνα της εταιρείας  παρουσιάζει μια σταθερή ανάκαμψη . 

Δε διαθέτουμε τον ισολογισμό του 1945, γνωρίζουμε ωστόσο ότι ήταν ζημιογόνος  

140
. Η εικόνα αλλάζει και αρχίζει να αντιστρέφεται στη χρήση του 1946. Το 

ενεργητικό βέβαια εμφανίζεται σημαντικά μειωμένο σε σχέση με τα προπολεμικά έτη 

                                                 
136

 Εφημ. Ριζοσπάστης 8-7-1945, όπου οι επιχειρήσεις Λαναρά κατηγορούνται για την προμήθεια, 

μέσω της προνομιακής σχέσης με τον γερμανό πρώην υπάλληλο της Όττο Χέρτσφελντ, πρώτων υλών 

(300 τόνους μαλλί, 50 τόνους βαμβάκι, ανθρακική σόδα, νήματα κ.α.) από την επιτροπή λείας πολέμου 

(τα δεσμευμένα εμπορεύματα που κατασχέθηκαν από τις αποθήκες του Πειραιά). 
137

 Εφημ. Ριζοσπάστης 27-6-1945, 8-7-1945, 11-7-1945, όπου εκτός από τη συνεργασία ανταλλαγής 

στρατιωτικού ιματισμού με ζάχαρη που εμφανιζόταν να έχει η επιχείρηση Λαναρά με το βουλγαρικό 

στρατό, κατηγορείται επιπλέον για πώληση στρατιωτικού ιματισμού (ύφασμα χακί και κουβέρτες) στα 

γερμανικά στρατεύματα κατοχής.   
138

 Σύμφωνα με την εφημερίδα Ριζοσπάστη 11-7-1945. 
139

 Διαδικτυακή έκδοση Εφημερίδα των Συντακτών 09-10-2016, Τάσου Κωστόπουλου  «Το Φάντασμα 

της Ιστορίας-Πρώτη φορά Αριστερά»  http://www.efsyn.gr/arthro/proti-fora-aristera-2, όπως εθεάθη 

την 01-01-2017. 
140

 Οι ζημίες ανέρχονταν σε 388.122.539 δρχ., με τη μέση ετήσια ισοτιμία χρυσής λίρας/δραχμής 

25.378 το ποσό σε χρ.λίρες ανέρχεται σε 15.283,70. 

http://www.efsyn.gr/arthro/proti-fora-aristera-2
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(περίπου 2,5 φορές πιο χαμηλό από το ενεργητικό του 1939
141

), αλλά σίγουρα δε 

συγκρίνεται με το αντίστοιχο των κατοχικών ετών. Στις χρήσεις του 1947 και του 

1948 το ενεργητικό αυξάνεται εντυπωσιακά (πάνω από 250% σε σχέση με το 1946) 

και προσεγγίζει τα προπολεμικά επίπεδα
142

. Από το 1946 και έκτοτε επανακάμπτει η 

κερδοφορία, η οποία επιστρέφει και αυτή στα επίπεδα του 1938
143

. Το 1948 ενώ 

αυξάνεται το μικτό βιομηχανικό κέρδος σε σχέση με την προηγούμενη χρήση
144

, 

εξαιτίας της παρακράτησης περίπου του 35% των κερδών αυτών για αποσβέσεις των 

ζημιών του εργοστασίου της Νάουσας, και διαφόρων άλλων κρατήσεων, η χρήση δεν 

εμφανίζει καθαρά κέρδη
145

. Αν ωστόσο αφαιρούσαμε δαπάνες, αποσβέσεις και 

κρατήσεις, τα καθαρά κέρδη θα ήταν αυξημένα πάνω από 20%
146

 σε σχέση με το 

προηγούμενο έτος. Την πορεία προς ανάκαμψη ακολουθεί και ο κύκλος εργασιών, ο 

οποίος αρχικά, το 1946, εμφανίζεται σημαντικά μειωμένος, στο ένα τρίτο περίπου του 

1939
147

. Το 1947 ωστόσο διπλασιάζεται, ενώ το 1948 φθάνει τα προπολεμικά 

επίπεδα
148

. Τα μερίσματα αποδίδονται κανονικά κατά τις κερδοφόρες χρήσεις του 

1946 και 1947, αποδίδονται όμως και για το 1948, παρόλες τις προβλέψεις για τις 

ζημιές του εργοστασίου της Νάουσας, μέσω διανομής αποθεματικών ποσού ενός 

δισεκατομμυρίου δραχμών
149

. Συνέπεια τούτου είναι η μείωση των ιδίων κεφαλαίων 

το 1948, τα οποία όμως εξαιτίας της μεγάλης αύξησης που παρουσίασαν κατά τη 

χρήση του 1947, παρέμειναν σε προπολεμικά επίπεδα
150

. 

                                                 
141

 Με αναγωγή στην μέση ετήσια ισοτιμία δραχμής με χρυσή λίρα : 1939 204.526.420 

δρχ/1002=204.118 λίρες και αντίστοιχα το 1946: 11.041.065.416*/36.433= 80.827 λίρες. Βλ. και 

Πίνακα III. 
142

 Σε χρυσές λίρες το ενεργητικό για το 1947 διαμορφώνεται σε 214.869,19 (δρχ. 31.884.009.113), και 

για το 1948 σε 216.589,64 χρ. λίρες (49.227.456.945 δρχ.), ποσά αντίστοιχα με εκείνα του 1938 

(222.882,73 χρ. λίρες) και 1939 (204.118,18 χρ. λίρες).  
143

 Πάλι με αναγωγή στην μέση ετήσια ισοτιμία δραχμής με χρυσή λίρα προκύπτουν καθαρά κέρδη 

15.186,27 χρ.λίρες (2.071.908.541 δρχ) για το 1946 και 14.335,60 χρ.λίρες (2.127.231.165 δρχ.) για το 

1947. Για το 1938 τα καθαρά κέρδη ανέρχονταν σε 14.658 χρ.λίρες. 
144

 Τα μικτά κέρδη του 1948 σε δρχ. (10.557.156.229) εμφανίζονται σχεδόν διπλάσια από το 1947 

(5.941.085.017), αλλά σε χρ. λίρες η αύξηση περιορίζεται σε 16% (από 40.037,5 το 1947 σε 46451,02 

το 1948). 
145

 Ο ισολογισμός του 1948 συντάχθηκε μετά την καταστροφή του εργοστασίου, την 30-09-1949. Η 

παρακράτηση για την απόσβεση των ζημιών ήταν 3.727.692.438 δρχ. (16.402 χρ.λίρες). Ενδεικτικά 

αναφέρουμε ότι η αντίστοιχη παρακράτηση για την Λαναράς-Κύρτσης ΑΕ ανήλθε σε 10.228.760 δρχ. 

με μικτά κέρδη για το 1949 27.062.377.757 δρχ. 
146

 Συγκεκριμένα θα ήταν 17.230,5 χρ. λίρες (3.916.061.838 δρχ.). 
147

 Φάκελος ΕΤΕ 1-44-8-315, ο.π., Συγκεκριμένα ήταν 46.501,69 χρ.λίρες το 1946 (6.344.364.370 

δρχ.), ενώ το 1939 138.570,3 χρ.λίρες (138.847.446 δρχ.)  
148

 Για το 1947 ήταν 95.952,50 χρ.λίρες (14.238.200.168 δρχ.) και για το 1948 146.757,30 χρ.λίρες 

(33.354.257.400 δρχ.). 
149

 Το ποσό που αποδίδεται είναι 675.000.000 δρχ. (2.970 χρ.λίρες) καθώς 90.000.000 δρχ. (396 

χρ.λίρες ) δίδεται ως αμοιβή της Διοίκησης, και 235.000.000 δρχ. παρακρατήθηκαν ως φόροι. 
150

 Ξεκινώντας από χαμηλά το 1946 ήταν 37.879 χρ.λίρες, το 1947 εκτοξεύτηκαν σε 107.940 χρ.λίρες 

για να καταλήξουν το 1948 σε 72.400 χρ.λίρες. 
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Πίνακας III, Στοιχεία Ισολογισμών Εριοκλωστηρίων Πεννιέ δεκαετίας 1940 

 

* Αναφέρεται το ποσό των καθαρών κερδών προ παρακράτησης για την κάλυψη των ζημιών του εργοστασίου της Νάουσας. 

 

Όσον αναφορά στις υποχρεώσεις, και εκεί τα νούμερα των ισολογισμών είναι 

αρκετά ικανοποιητικά. Στους πρώτους μεταπολεμικούς ισολογισμούς δεν 

εμφανίζονται καθόλου υποχρεώσεις της εταιρείας προς τις Τράπεζες, γεγονός που 

αντικατοπτρίζει το μηδενισμό των παλαιών οφειλών εξαιτίας του υψηλότατου 

πληθωρισμού κατά τη διάρκεια της Κατοχής
151

. Μόνο στον ισολογισμό του 1948 

παρουσιάζονται ξανά οφειλές σε Τράπεζες
152

. Υποχρεώσεις εμφανίζονταν μόνο προς 

πιστωτές
153

. Αντίστοιχα τα πληρωτέα γραμμάτια απουσιάζουν κατά τη χρήση του 

1946, ενώ επανεμφανίζονται στις επόμενες χρήσεις του 1947 και 1948, σε μικρότερα 

ποσά πάντως σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα
154

. 

Πραγματικά εντυπωσιακή είναι η εικόνα που διαγράφεται από τους 

οικονομικούς δείκτες της επιχείρησης . Σε όλους τους δείκτες που εξετάσαμε, η 

απόδοση των μεταπολεμικών ισολογισμών ήταν καλύτερη από εκείνη των 

προπολεμικών. Ο δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων ανέρχεται στο 40% το 

1946, για να πέσει τα επόμενα έτη, παραμένοντας ωστόσο σε υψηλά επίπεδα
155

. Ο 

δείκτης βιομηχανικής αποδοτικότητας ανεβαίνει περίπου εννέα μονάδες από το 1939 

στο 1946, παραμένει στα ίδια επίπεδα το 1947, για να πέσει κάπως το 1948
156

. Το ίδιο 

συμβαίνει και με τους δείκτες μικτού και καθαρού περιθωρίου κέρδους, το 1946 

ειδικά το καθαρό περιθώριο κέρδους ανέρχεται σε περίπου 30%, νούμερο πολύ 

υψηλό.
157

 Καθώς οι συνολικές υποχρεώσεις της επιχείρησης μειώθηκαν, εύλογα 

βελτιώθηκαν και συνδεδεμένοι δείκτες όπως ο δείκτης ρευστότητας, ο βαθμός 

                                                 
151

 Βλ και Γιώργος Σταθάκης, Το Δόγμα Τρούμαν και το Σχέδιο Μάρσαλ, η ιστορία της αμερικανικής 

βοήθειας στην Ελλάδα, Αθήνα, 2004, σ.111, «το παράδοξο είναι ότι η ανάκαμψη αυτή έγινε χωρίς να 

χρησιμοποιηθούν τραπεζικοί πιστωτικοί πόροι.». 
152

 21.807,83 χρ.λίρες (4.956.374.406 δρχ.). 
153

 15.397, 96 χρ.λίρες το 1946 (2.100.790.361 δρχ.), 10.333,80 χρ.λίρες το 1947 (1.533.411.762 δρχ.), 

και 9381,94 χρ.λίρες το 1948 (2.132.279.941 δρχ.). 
154

 10.719,56 χρ.λίρες (1.590.653.600 δρχ.) για το 1947 και 31.189,77 χρ.λίρες (738.794.500 δρχ.) για 

το 1948. 
155

 Το 1947 σε 37,52%, και το 1948 σε 23,80%. Βλ. και Πίνακα IV.  
156

 18,94% το 1946 έναντι 9,57% για το 1939, 18,90% το 1947 και 13,05% το 1948. 
157

 Για το μικτό κέρδος ο δείκτης ανέρχεται σε 32,66% το 1946, 14,94% το 1947 και 31,66% το 1948, 

ενώ για το καθαρό κέρδος το 1947 ήταν 10,34% και το 1948 (μη λαμβάνοντας υπόψη την πρόβλεψη 

για τις ζημιές της Νάουσας) 18,71%. 
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δανειακής κάλυψης, και ο δείκτης μόχλευσης
158

.  Τέλος ο δείκτης κόστους 

πωληθέντων κυμαίνεται το 1946 10 μονάδες χαμηλότερα από το 1939, για να 

διαμορφωθεί στο επόμενο έτος σε παρόμοια τιμή με το έτος αυτό
159

. 

 

Πίνακας IV, Οικονομικοί Δείκτες Εριοκλωστηρίων Πεννιέ 1946-1948 

ETH BIOM.AΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

1946 18,94% 40,09% 4,1 26,16%

1947 18,90% 37,52% 2,56 14,12%

1948 13,05% 23,80% 2,5 24,55%

ETH ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΜΙΚΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ ΚΑΘ. ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ

1946 75,22% 32,66% 29,82% 1,8

1947 85,06% 14,94% 10,34% 3,57

1948 *31,66% *18,71% 2,73

 

* Ο υπολογισμός έγινε με τα καθαρά κέρδη όπως διαμορφώθηκαν πριν την παρακράτηση για την κάλυψη των ζημιών του 

εργοστασίου της Νάουσας. 

   

Η εντυπωσιακή αυτή ποιοτική εικόνα ωστόσο δεν περιγράφει τις σημαντικές 

αλλαγές που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της Κατοχής και τα πρώτα μεταπολεμικά 

έτη. Σύμφωνα με έκθεση της Εθνικής Τράπεζας τον Ιούλιο του 1948
160

, η 

εργοστασιακή παραγωγή το 1948 ανερχόταν σε 2.000 κιλά έρια ημερησίως και, 650-

700 κιλά βαμβακονήματα, ενώ τα προπολεμικά μεγέθη ήταν διπλάσια
161

. Ο αριθμός 

των εργατών και στα δύο εργοστάσια για την ίδια χρονιά ανερχόταν σε περίπου 1200. 

Στα εργοστάσια εργαζόταν μια οκτάωρη βάρδια εργατών, ενώ προπολεμικά 

εργάζονταν δύο βάρδιες, γεγονός που αναδεικνύει τη μεταπολεμική μείωση του 

εργαζόμενου ανθρωπίνου δυναμικού
162

. Αν και οι σχετικές δαπάνες στους 

προπολεμικούς και μεταπολεμικούς ισολογισμούς δεν είναι συγκρίσιμες, καθώς 

περιλαμβάνουν διαφορετικά στοιχεία, μπορούμε ωστόσο να παρατηρήσουμε ότι οι 

δαπάνες της διαχείρισης το 1946 εμφανίζονται σημαντικά μειωμένες σε σχέση π.χ. με 

τις ανάλογες του 1939
163

. Σύμφωνα πάντως με ένα μεταγενέστερο δελτίο 

                                                 
158

 Ο δείκτης ρευστότητας ανήλθε σε 4,1 το 1946, 2,56 το 1947, και 2,5 το 1948, ο βαθμός δανειακής 

κάλυψης αντίστοιχα σε 26,16% , 14,12% και 24,55%, και ο δείκτης μόχλευσης , 1,8, 3,57 και 2,73. 
159

 Το 1946 ήταν 75,22% , το 1947 85,06% παρόμοιο με το ποσοστό του 1939, 85,92%. 
160

 Φάκελος ΕΤΕ 1-44-8-315, ο.π. 
161

 Η έκθεση αυτή ίσως βασίζεται σε στοιχεία του 1947, καθώς ο κύκλος εργασιών του 1948 ανέρχεται 

σε 146.757 χρ.λίρες, ενώ εκείνος του 1939 σε 138.570 χρ.λίρες.  
162

 Φάκελος ΕΤΕ 1-44-8-315, ο.π. 
163

 Έτσι πχ στον ισολογισμό του 1939 στα Γενικά έξοδα Διαχείρισης ποσού 13.320.820 δρχ. 

(13.294,23 χρυσές λίρες) περιλαμβάνονται μισθοί υπαλλήλων, έξοδα γραφείου, τόκοι και 

προεξοφλήματα, ιατρική περίθαλψις, συσσίτιον εργατών, κλπ, ενώ μεταπολεμικά στον ισολογισμό του 

1946  στην ίδια κατηγορία εξόδων ποσού 721.092.659 δρχ. (5.285,32 χρυσές λίρες), αναφέρονται οι 

μισθοί υπαλλήλων, επιδόματα, δωρεές, συνεισφορές και λοιπά έξοδα, γεγονός που μαρτυρεί είτε 

μεγάλη μείωση του εργατικού δυναμικού, είτε μεγάλη μισθολογική μείωση. 
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πληροφοριών του Ιανουαρίου 1950 συνταγμένο από την ίδια την επιχείρηση για τη 

συνοδεία της αίτησης του δανείου ανασυγκρότησης, υπήρξε μια σταθερή άνοδος του 

απασχολούμενου προσωπικού, με συνέπεια το 1948 να έχει ξεπεράσει τα επίπεδα του 

1939
164

.  

 Συμπερασματικά η επιχείρηση αναπτύχθηκε με γρήγορους ρυθμούς μετά το 

1946. Αν και ο κύκλος εργασιών και το ενεργητικό της ξεκίνησε με χαμηλά νούμερα, 

η επιχείρηση βελτίωσε ωστόσο σημαντικά τα  μεγέθη κερδοφορίας της. Με τη χρήση 

του 1948, σε επίπεδο ενεργητικού, κύκλου εργασιών και κερδών, φαινόταν να 

προσεγγίζει, και να ξεπερνά σε ορισμένες κατηγορίες τα προπολεμικά επίπεδα. 

Εντασσόταν άλλωστε στη γενικότερη τάση που έδειξε ο βιομηχανικός κλάδος για την 

αποκατάσταση της παραγωγής
165

, δίνοντας την εντύπωση μιας ομαλότερης 

κατάστασης, σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Παρόλη τη δύσκολη πολιτική 

συγκυρία, την κοινωνική αναταραχή και τη δυσκολία εξεύρεσης των εισαγόμενων 

πρώτων υλών, η εφαρμοσθείσα οικονομική πολιτική των μεταπολεμικών 

κυβερνήσεων ευνοούσε  (για τη μεγαλύτερη μερίδα του βιομηχανικού κλάδου) τη 

δημιουργία ιδιαίτερα μεγάλων περιθωρίων κερδοφορίας, και γρήγορης ανάκαμψης
166

. 

Το 1949 ωστόσο επρόκειτο να είναι το έτος καμπής για το μέλλον της 

εταιρείας. Οι προσωπικές διενέξεις μεταξύ των μελών της οικογένειας Λαναρά είχαν 

σαν συνέπεια τη διάσπαση του ομίλου Λαναρά. Η απώλεια της σίγουρης διάθεσης 

των προϊόντων των Εριοκλωστηρίων Πεννιέ, οδήγησε στην προσπάθεια 

καθετοποίησης της παραγωγής από την κατασκευή νημάτων έως και την παραγωγή 

υφασμάτων, αναπτύσσοντας δραστηριότητες ευθέως ανταγωνιστικές με εκείνες της 

Λαναράς-Κύρτσης ΑΕ. Ήδη από το 1948 είχε ιδρυθεί η θυγατρική εταιρεία 

Μακεδονικά Κλωστήρια, η οποία παρήγαγε βαμβακερά νήματα, ενώ από το 1949 και 

μετά ιδρύθηκαν και οι άλλες θυγατρικές οι οποίες θα επεξεργάζονταν και θα διέθεταν 

τα προϊόντα των Εριοκλωστηρίων
167

.  
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 Φάκελος ΕΤΕ 1-44-8-315, ο.π., όπου συγκεκριμένα για το 1946 αναφέρεται 1043 άτομα (44 

υπάλληλοι και 999 εργάτες), το 1947 1142 άτομα (53 υπάλληλοι και 1089 εργάτες), και το 1948 1351 

άτομα (55 υπάλληλοι και 1296 εργάτες), ενώ το 1939 ήταν 1267 άτομα (40 υπάλληλοι και 1227 

εργάτες). Άλλο πληροφοριακό δελτίο της 13-5-1949 αναφέρει προσωπικό 415 άτομα στη Νάουσα και 

980 στην Αθήνα σύνολο 1395. 
165

 Βλ.και Γιώργος Σταθάκης, ο.π., σ.263 Πίνακας Γ10 για την ανάκαμψη της βιομηχανικής 

παραγωγής 1948-1949. 
166

 ο.π.,  σ.103-111 για την ανάκαμψη των διαφόρων κλάδων της βιομηχανίας, και την κυβερνητική 

πολιτική έναντι της κλωστοϋφαντουργίας.  
167

 Το 1949 ιδρύθηκαν τα Εριουφαντήρια Αθηνών και η Προφίν (φινιριστήριο), ενώ το 1951 

εξαγοράστηκε η εριουργία Κυρκίνη Κυρτέξ ΑΕ, και μετονομάστηκε σε Χρισλάν. 
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Η επιδρομή και κατάληψη της Νάουσας για τρεις ημέρες (12-14 Ιανουαρίου 

1949) από το Δημοκρατικό Στρατό, συνετέλεσε στην καταστροφή μεγάλου μέρους 

των εγκαταστάσεων των εργοστασίων Λαναρά, καθώς εκεί βρισκόταν και το 

στρατηγείο του κυβερνητικού στρατού
168

. Μετά την κατάληψη και αυτού του 

τελευταίου θύλακος αντίστασης, τα εργοστάσια της Νάουσας, ως «…σύμβολα της 

πλουτοκρατίας που στήριζε το Κράτος των Αθηνών…», θα πυρποληθούν
169

. Οι 

συνέπειες της καταστροφής αυτής θα επηρεάσουν μακροχρόνια την πορεία της 

επιχείρησης. Η διαδικασία αποκατάστασης των ζημιών μέσω των δημόσιων 

χρηματοδοτήσεων, θα εξελιχθεί σε πεδίο εφαρμογής του πικρού, ορισμένες φορές, 

ανταγωνισμού μεταξύ των δύο ξεχωριστών πλέον κλάδων της οικογένειας Λαναρά. 

Θα δημιουργήσει όμως και τις συνθήκες μέσα στις οποίες θα κινηθεί η επιχειρησιακή 

στρατηγική της εταιρείας έως και τα μέσα περίπου της δεκαετίας του 1960. 
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 Βλ. και Γεώργιος Μαργαρίτης, Η Ιστορία του ελληνικού εμφυλίου πολέμου1946-1949, T2, 2002, 

σ.180, όπου αναφέρονται οι σαμποτέρ που βάζουν φωτιά σε ένα από τα κτίρια του εργοστασίου, 
169

 Γεώργιος Μαργαρίτης, ο.π. σ.187 όπου παρατίθεται η ακόλουθη ανακοίνωση του Δ.Σ. : «Κάηκαν 

και ανατινάχθηκαν όλα τα εργοστάσια γιατί ήσαν οχυρωμένα, με όλα τα εμπορεύματα και πρώτες ύλες 

που υπήρχαν σ’αυτά, σε τεράστιες ποσότητες». Ωστόσο όπως ο ίδιος ο Μαργαρίτης αναφέρει «Είναι 

αμφίβολο αν το μήνυμα που ήθελε να δώσει ο ΔΣΕ βρήκε πολλούς αποδέκτες. Η καταστροφή 

εργοστασίων […] μπορούσε όμως να γίνει αντικείμενο αντίθετης προπαγανδιστικής εκμετάλλευσης, 

καθώς σε εποχές δύσκολες πολλοί έβρισκαν δουλειά σε αυτά και εισόδημα.»   
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2
ο
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

Το πλαίσιο της ελληνικής Οικονομίας κατά τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια, οι 

πολιτικές εξελίξεις και ο κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας 

 

Οι συνέπειες της κατοχικής περιόδου στην ελληνική Οικονομία 

 Ο ΄Β Παγκόσμιος Πόλεμος αποτέλεσε μια τομή σε σχέση με την πορεία της 

ελληνικής οικονομίας. Κατά τη διάρκεια της Κατοχής ουσιαστικά το προπολεμικό 

μεταξικό καθεστώς κατέρρευσε, διασπάστηκε ο ενιαίος ελλαδικός οικονομικός 

χώρος, και ανεστάλησαν βασικές λειτουργίες της οικονομικής δραστηριότητας, όπως 

η συλλογή φόρων και οι εισαγωγές-εξαγωγές. Ο συναλλακτικός κύκλος διερράγη, και 

η διανομή προϊόντων γινόταν είτε μέσω δελτίου, είτε μέσω της μαύρης αγοράς, είτε 

μέσω των οργανώσεων της Αντίστασης, όπως το ΕΑΜ. Οι κατοχικές δυνάμεις, αφού 

κατάσχεσαν τα αποθέματα της προπολεμικής αγροτικής παραγωγής ώστε να 

επισιτίσουν τα στρατεύματα τους στην Βόρεια Αφρική, επέτρεψαν την ελεγχόμενη 

από τις ίδιες συνέχιση της οικονομικής δραστηριότητας σε κλάδους  που απέβαιναν 

χρήσιμοι για την πολεμική τους προσπάθεια, όπως η κλωστοϋφαντουργία και ο 

εξορυκτικός τομέας. 

Η διατάραξη της νομισματικής κυκλοφορίας, εξαιτίας αρχικά των 

παράλληλων νομισμάτων που κυκλοφορούσαν στις διάφορες κατοχικές ζώνες, και 

στη συνέχεια της αθρόας έκδοσης χαρτονομίσματος χωρίς κάλυμμα από την Τράπεζα 

της Ελλάδος που οδηγούσε σε υπερπληθωρισμό, οδήγησε στον κλονισμό της 

εμπιστοσύνης στο εθνικό νόμισμα. Αυτό είχε σαν συνέπεια τη δοκιμή πειραματικών  

μεθόδων, όπως η ανταλλακτική οικονομία, και η θέσπιση νέου νομίσματος από το 

ΕΑΜ με βάση την οκά σιταριού.  Κατά τη διάρκεια της Κατοχής και εξαιτίας του 

μηδενισμού των τραπεζικών καταθέσεων, παρατηρήθηκε το φαινόμενο της 

αποθησαύρισης του χρυσού, με τη μορφή της αγγλικής χρυσής λίρας, η οποία 

απέκτησε ευρύτατη κυκλοφορία στον ελλαδικό χώρο
170

. Τα σημαντικά 

χαρακτηριστικά της εποχής αυτής στιγμάτισαν και την μεταπολεμική περίοδο
171

.     

                                                 
170

 Οι αντιστασιακές μονάδες προκειμένου να καλύψουν μέρος των δαπανών διαβίωσης τους 

εφοδιάζονταν από τις βρετανικές δυνάμεις με χρυσές λίρες, ενώ οι δυνάμεις κατοχής τις 

χρησιμοποίησαν ώστε να περιορίσουν τον ανεξέλεγκτο υπερπληθωρισμό. 
171

 Για περισσότερα στοιχεία της περιόδου της Κατοχής βλέπε και Σταύρο Θωμαδάκη «Μαύρη Αγορά, 

Πληθωρισμός και Βία στην οικονομία της κατεχόμενης Ελλάδας», στο Η Ελλάδα στη δεκαετία 1940-
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Οι αναπτυξιακές οπτικές και το αίτημα της εκβιομηχάνισης 

Κατά τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια, και εν μέσω των προσδοκιών που 

έτρεφε η χειμαζόμενη από τη Κατοχή κοινωνία, και των αδήριτων κοινωνικών και 

πολιτικών πραγματικοτήτων, διαμορφώθηκαν οι συνθήκες τόσο για το «ελληνικό 

οικονομικό θαύμα» όσο και για την «καχεκτική δημοκρατία
172

» που συνεχίστηκε έως 

και τη δικτατορία του 1967. Οι αντιπαραθέσεις για την μορφή της μελλοντικής  

ανάπτυξης, που εκφράστηκαν τόσο μέσα στα πλαίσια των «αστών» οικονομολόγων 

όπως ο Ζολώτας και ο Βαρβαρέσσος, όσο και σε αυτά των πλέον «αριστερών» όπως 

ο  Αγγελόπουλος και ο Μπάτσης, λίγη ή καθόλου επιρροή άσκησαν στη διαμόρφωση 

της οικονομικής πολιτικής των μεταπολεμικών κυβερνήσεων. 

 Το κύριο θέμα των αντιπαραθέσεων ήταν ο σχεδιασμός της ανάπτυξης που θα 

επέτρεπε στην Ελλάδα να ξεπεράσει τη χαώδη κατάσταση που ακολούθησε την 

Απελευθέρωση. Αμέσως μετά τον πόλεμο διατυπώθηκαν διάφορες απόψεις, οι οποίες 

σύμφωνα με τους εκφραστές τους θα οδηγούσαν σε μια «βιώσιμη» Ελλάδα, όπως η 

διευκόλυνση της μετανάστευσης του πλεονάζοντος εργατικού δυναμικού, η 

προσάρτηση εδαφών από γειτονικές χώρες, η οικονομική επέκταση σε παραδοσιακές 

αγορές των Βαλκανίων και της Μέσης Ανατολής, κ.α
173

. Στα πλαίσια ωστόσο της 

αναμονής των πολεμικών αποζημιώσεων σε μορφή βιομηχανικού εξοπλισμού που 

αναμένονταν από τις ηττημένες δυνάμεις του πολέμου, της εξωτερικής βοήθειας που 

λάμβανε η χώρα από διεθνείς οργανισμούς όπως η UNRRA και των βρετανικών  

αρχικά, και κατόπιν αμερικανικών πιστωτικών διευκολύνσεων, διατυπώθηκε και η 

αναπτυξιακή πρόταση η οποία προωθούσε την εκβιομηχάνιση της χώρας. Σύμφωνα 

με τους υποστηρικτές της, ανεξαρτήτως αν είχαν παραταχθεί είτε με την «αστική» 

είτε με την «εαμογενή» παράταξη, η διαδικασία αυτή θα επέτρεπε στην Ελλάδα να 

ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του μεταπολεμικού κόσμου. Προέκυπταν ωστόσο δύο 

ζητήματα τα οποία ήταν αλληλένδετα, της εξεύρεσης των απαιτούμενων πόρων για 

τη χρηματοδότηση, και της μορφής της βιομηχανικής ανάπτυξης, αν δηλαδή θα 

                                                                                                                                            
1950, ένα έθνος σε κρίση, επιμέλεια John O. Iatrides, Αθήνα 1984, σ.117-141, και Μιχάλης 

Ψαλιδόπουλος,  Η Ιστορία της Τραπέζης της Ελλάδος 1928-2008, Αθήνα 2014, σ.143-159. 
172

 Όρος που εισήγαγε ο Ηλίας Νικολακόπουλος στο Η καχεκτική δημοκρατία, κόμματα και εκλογές 

1946-1967, Αθήνα 2001, προκειμένου να χαρακτηρίσει την ιδιόρρυθμη λειτουργία του ελληνικού 

πολιτεύματος κατά τα μεταπολεμικά έτη. 
173

 Σημ. βλ. και τη σχετική συζήτηση περί βιωσιμότητας που αναπτύσσει ο Ξεν. Ζολώτας στο Η Ελλάς 

πρέπει να γίνη βιώσιμος, Αθήνα, 1945, και ο Δημ. Μπάτσης στο Βαριά Βιομηχανία στην Ελλάδα, 

Αθήνα, 1977 σελ. 374-386. 
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στηριζόταν στους παραδοσιακούς κλάδους και στη βελτίωση των υποδομών με 

παράλληλη αναζήτηση δανείων και βοήθειας από το εξωτερικό, ή αν θα στρεφόταν 

προς τη βαριά βιομηχανία, και την κινητοποίηση των εγχώριων πηγών 

συσσώρευσης
174

. Αναλόγως της ιδεολογικής στάσης και της ένταξης στην «εθνική» ή 

στην «αριστερή» παράταξη, παρατίθετο και η σχετική επιχειρηματολογία
175

. 

 Παρά τις αντιπαραθέσεις όμως και τις διαφορετικές αναπτυξιακές οπτικές, οι 

μεταπολεμικές κυβερνήσεις κινήθηκαν χωρίς κάποιο οργανωμένο σχέδιο για την 

μελλοντική ανάπτυξη. Η οικονομική πολιτική τους αρκούνταν στο να προσαρμόζεται 

σε καταστάσεις που προέκυπταν είτε στον εγχώριο είτε στο διεθνή τομέα. Οι 

προσπάθειες τους είχαν ως κύριο σκοπό τον έλεγχο του πληθωρισμού, μέσω της 

κατάλληλης νομισματικής πολιτικής, οι αντικρουόμενες ωστόσο εφαρμογές των 

πολιτικών αυτών, σε συνδυασμό με την πολιτική ένταση που επικρατούσε (τα 

Δεκεμβριανά, η λευκή τρομοκρατία, το πολιτειακό, οι εκλογές) δεν έφεραν απτά 

αποτελέσματα
176

. Οι υποσχέσεις για αποκατάσταση των κατοχικών αδικημάτων 

γρήγορα ξεχάστηκαν, και η υπόθεση της απλής επιστροφής στην προπολεμική 

κατάσταση, αντικαταστάθηκε από την θεωρία της εκβιομηχάνισης με την «από 

μηχανής
177

» βοήθεια των νέων προστάτιδων δυνάμεων, η οποία θα επέτρεπε τον 

εκσυγχρονισμό της ελληνικής οικονομίας, χωρίς πρόσθετα φορολογικά βάρη, και 

χωρίς αλλαγή του κοινωνικού  και πολιτικού στάτους κβο.    

 Οι διάφοροι οργανισμοί ωστόσο που επέβλεπαν την διανομή της ξένης 

βοήθειας
178

, δε φαίνονταν να συγκινούνται από τα ασαφή αυτά αναπτυξιακά 

οράματα, και «προσγείωσαν» τις ελληνικές κυβερνήσεις σε μια διαφορετική 

πραγματικότητα.  Διευκολύνθηκαν βέβαια από την ελλιπή προετοιμασία ενός σχεδίου 

ανασυγκρότησης, την αδυναμία χάραξης μιας οικονομικής πολιτικής ανεξάρτητης 

από  τα ισχυρά επιχειρηματικά συμφέροντα, και την τήρηση μιας στάσης υποτέλειας 

                                                 
174

 Σημ. Βέβαια διαφορετικά αντιλαμβάνονταν οι βιομήχανοι την εκβιομηχάνιση ως συνέχιση της 

παροχής φθηνών πιστώσεων, της διαιώνισης μονοπωλιακών πρακτικών και την παράλληλη πολιτική 

κρατικής δασμολογικής προστασίας, και διαφορετικά οι Αμερικανικές Αποστολές ως τη δημιουργία 

ενός «υπεύθυνου» βιομηχανικού κλάδου ο οποίος θα αναλάμβανε μέσα σε συνθήκες ελεύθερης 

αγοράς με «δίκαιες τιμές» και μιας «εθνικής στάσης» των εκπροσώπων της να στηρίξει την 

ανασυγκρότηση της  ελληνικής οικονομίας. 
175

 Για μια παρουσίαση των διαφορετικών «οραμάτων» περί βιομηχανικής ανάπτυξης βλ. Χρ. 

Χατζηιωσήφ «Η πολιτική Οικονομία της ανασυγκρότησης και του Εμφυλίου» στο Ιστορία της Ελλάδας 

του 20
ου

 αιώνα,  επιμέλεια Χρ. Χατζηιωσήφ- Γιάννα Κατσιάμπουρα, Δ1, Αθήνα 2009, σ.24-31.  
176

 Με την προσπάθεια επιβολής ελέγχων π.χ. στην παραγωγή κατά το «πείραμα Βαρβαρέσσου», και 

την ανεξέλεγκτη   επιχειρηματική λειτουργία στη συνέχεια, και την εναλλαγή προσφοράς και ελέγχου 

της διάθεσης χρυσών λιρών για τη σταθεροποίηση της δραχμής. 
177

 Σύμφωνα με μια έκφραση του  Ξενοφώντος Ζολώτα. 
178

 AMAG, ECA, MCA, κ.α.  
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έναντι των ξένων αποστολών από την πλευρά όλου του ελληνικού αστικού πολιτικού 

κόσμου
179

. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι οι απόψεις των εκθέσεων της βρετανικής 

οικονομικής αποστολής του Ιανουαρίου-Ιουλίου 1947, και εκείνες που εκφράζει στην 

γνωστή του έκθεση ο Αμερικανός απεσταλμένος Πωλ Πόρτερ τον Ιανουάριο 1947 

ομοιάζουν στην διατύπωση των ιδιαίτερων συνθηκών που χρειάζονταν ώστε να 

επιτύχει ένα σταθεροποιητικό και αναπτυξιακό πρόγραμμα  στην Ελλάδα, και στη 

στηλίτευση της  αδυναμίας των ελληνικών κυβερνήσεων να θίξουν τα παγιωμένα 

συμφέροντα, αλλά και της φανερά  κερδοσκοπικής στάσης που τηρούσε μεγάλο 

μέρος του ελληνικού επιχειρηματικού κόσμου
180

.   

 Η ακόλουθη δεκαετία του 1950, συνήθως συμπεριλαμβάνεται μαζί με την 

επόμενη  δεκαετία του 1960, ως η εποχή του «ελληνικού οικονομικού θαύματος». 

Πραγματικά κάποιοι δείκτες, όπως εκείνος του ΑΕΠ εμφάνισαν μεγάλη άνοδο κατά 

τα χρόνια αυτά
181

. Οι πόροι της εξωτερικής βοήθειας συνέβαλαν στην βελτίωση των 

βασικών κρατικών υποδομών, απαραίτητων για την ζητούμενη ανάπτυξη. Ωστόσο η 

οικονομική διάρθρωση της χώρας δεν εμφανιζόταν επαρκώς διαφοροποιημένη σε 

σχέση με την προπολεμική, καθώς οι μετεμφυλιακές κυβερνήσεις αρκούνταν στην 

επιτυχία της νομισματικής σταθεροποίησης μέσω της υποτίμησης της δραχμής, και 

την επιστροφή των αποταμιεύσεων και των μεταναστευτικών εμβασμάτων στις 

εμπορικές Τράπεζες, αντί να σχεδιάσουν ένα νέο παραγωγικό μοντέλο 

προσαρμοσμένο στις ανάγκες της εποχής
182

. Οι απανωτές κρίσεις σε βιομηχανικούς 

κλάδους όπως η κλωστοϋφαντουργία, η μείωση των εξαγωγών, και η μη δημιουργία 

επαρκών θέσεων εργασίας, είχε ως αποτέλεσμα την κρίση του μεταπολεμικού αυτού 

                                                 
179

 Για μια πιο αναλυτική περιγραφή των προγραμμάτων ανασυγκρότησης και σύγκριση με το γαλλικό 

παράδειγμα βλ. Χρήστος Χατζηιωσήφ, «Σχέδιο Μάρσαλ και οικονομικός προγραμματισμός αλά 

γαλλικά και αλά ελληνικά», στο συλλογικό έργο Το Σχέδιο Μάρσαλ, ανασυγκρότηση και διαίρεση της 

Ευρώπης, επιμέλεια Θαν. Σφήκας, Αθήνα 2011, σ.183-201. 
180

 Για την βρετανική οικονομική αποστολή βλ. Γιώργο Σταθάκη «Το Δόγμα Τρούμαν και το Σχέδιο 

Μάρσαλ στην Ελλάδα στο Σχέδιο Μάρσαλ, Ανασυγκρότηση…ο.π. σ.301-302. Για τις απόψεις του 

Πόρτερ βλ. Ζητείται ένα θαύμα για την Ελλάδα, επιμέλεια Μιχάλης Ψαλιδόπουλος, Αθήνα 2006, 

σ.87,119, 183-186. 
181

 Εθνικοί Λογαριασμοί της Ελλάδος, 1948-1965, Υπουργείο Συντονισμού, Αθήνα 1967, σ.49-50. Το 

ΑΕΠ της χώρας περίπου τριπλασιάστηκε μεταξύ 1950 και 1960, από περίπου 29,5 δις δρχ. σε 92,5 δις. 

δρχ.   
182

 Βλ. και Αλέξη Φραγκιάδη ομιλία 24-01-2005 στην Ελληνική Εταιρεία Οικονομικής Ιστορίας «Ο 

ψυχρός πόλεμος και το ΄΄ελληνικό οικονομικό θαύμα 1953-1973΄΄», σ.5-9, στην ιστοσελίδα  
https://hdoisto.gr/download.php?fen=seminars/meeting_0054_8049.pdf, όπως εθεάθη την 13-01-2017, 

όπου η οικονομία του 1960 χαρακτηρίζεται ως μεγεθυμένη προπολεμική, με εξαίρεση τον τουρισμό 

και τον τομέα των κατασκευών. Σύμφωνα με τον ίδιο οι μεταπολεμικές κυβερνήσεις για να μη θίξουν 

την οικονομική και κοινωνική μεταπολεμική κατάσταση, αδράνησαν και δεν έλαβαν μέτρα για τη 

αναδιάρθρωση της οικονομίας και την προσαρμογή της, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν μελλοντικοί 

κίνδυνοι.  

https://hdoisto.gr/download.php?fen=seminars/meeting_0054_8049.pdf
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μοντέλου και τη στασιμότητα στους περισσότερους οικονομικούς δείκτες στα τέλη 

της δεκαετίας του 1950. Θα χρειαζόταν η έλευση της δεκαετίας του 1960, για να 

πραγματοποιηθεί η αλλαγή της παραγωγικής δομής και η ταχεία εκβιομηχάνιση της 

ελληνικής οικονομίας
183

.   

  

Η παρέμβαση του Κράτους στην οικονομία κατά τα αμέσως μετά τον πόλεμο χρόνια 

 Στην Ελλάδα κατά την προπολεμική περίοδο, σε αντίθεση με άλλες χώρες, 

δεν είχε σχεδιαστεί και εφαρμοστεί μια συγκροτημένη κρατική πολιτική παρέμβαση, 

ώστε να τονωθεί η οικονομία και να ξεπεραστούν τα προβλήματα που 

δημιουργήθηκαν εξαιτίας της οικονομικής κρίσης του 1929. Οι παρεμβάσεις που 

πραγματοποιήθηκαν στα χρόνια που ακολούθησαν τη μερική στάση πληρωμών του 

1932, ήταν ατελείς και συγκυριακές, δεν ακολούθησαν κάποιο κεντρικό σχεδιασμό, 

αλλά μάλλον διαμορφώθηκαν από την γενικότερη παγκόσμια οικονομική κατάσταση 

και από τις δημοσιονομικές ανάγκες του κράτους
184

. 

 Η έλλειψη εμπειρίας και η απουσία θεσμικών οργάνων που θα είχαν τη 

δυνατότητα να οργανώσουν και να συντονίσουν την παρέμβαση του κράτους στην 

ιδιωτική σφαίρα της οικονομίας, οδήγησε τις ξένες οικονομικές αποστολές στο να 

θέσουν ως προϋπόθεση λήψης της βοήθειας, την άσκηση μιας συνολικής οικονομικής 

πολιτικής που θα περιελάμβανε εκτός από τον έλεγχο του νομισματικού και  

δημοσιονομικού, και αυτόν του πιστωτικού τομέα
185

. Με αυτόν τον τρόπο οι 

αρμόδιοι θεσμοί εκτός από τις γενικές κατευθύνσεις της οικονομίας, θα έλεγχαν και 

την χρηματοδότηση, άμεση ή έμμεση, των κλάδων αυτών που θεωρούσαν 

σημαντικούς, αρχικά για την ανασυγκρότηση και κατόπιν για την ανάπτυξη της 

χώρας. Απαραίτητη λοιπόν ήταν η ίδρυση των οργανισμών αυτών, που θα είχαν την 

ευθύνη για την υλοποίηση της πολιτικής αυτής.   

                                                 
183

 ο.π. σ. 13-15, όπου μεταξύ άλλων ως συντελεστές της αλλαγής αυτής προσδιορίζονται οι αυξημένες 

επενδύσεις με την συνδρομή κρατικών κινήτρων, η εισροή μεγάλων μεταναστευτικών κεφαλαίων από 

το εξωτερικό, και η διεθνής ευνοϊκή οικονομική συγκυρία. 
184

 Για περισσότερα βλ. και Μark Mazower, Η Ελλάδα και η οικονομική κρίση του Μεσοπολέμου, 

Αθήνα 2002. 
185

  Όπως αναφέρει και ο Χρήστος Χατζηιωσήφ, ήταν επιβεβλημένη η δραστηριοποίηση του κρατικού 

μηχανισμού στην διεύθυνση της Οικονομίας, ώστε να δεχθεί την αμερικανική βοήθεια, παρά την 

αρχική αντίδραση του ελληνικού αστισμού σε ότι εθεωρείτο παρέμβαση στα συμφέροντα του, βλ. 

«Οικονομική σταθεροποίηση και πολιτική αστάθεια στην Ελλάδα 1944-1947» σελ. 45 στο Μελέτες για 

τον Εμφύλιο Πόλεμο, επιμέλεια Lars Baerentzen, Γιάννης Ο. Ιατρίδης, Ole L. Smith, Αθήνα 1992. Σε 

παρόμοια παρατήρηση προβαίνει και ο Κώστας Βεργόπουλος που επισημαίνει ότι «ένας από τους 

βασικούς στόχους της αμερικανικής επέμβασης στην Ελλάδα ήταν και η ενίσχυση του ειδικού βάρους 

του κρατικού μηχανισμού[…] ο οποίος θα αποτελούσε το κύριο στήριγμα για τη συγκρότηση μιας 

νέας αστικής τάξης» βλ. «Η συγκρότηση της νέας αστικής τάξης 1944-1952» στο Η Ελλάδα στη 

δεκαετία 1940-1950…, ο.π.  

http://www.biblionet.gr/author/8272/Lars_Baerentzen
http://www.biblionet.gr/author/8271/%CE%93%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%9F._%CE%99%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82
http://www.biblionet.gr/author/8270/Ole_L._Smith


46 

 

Μία από τις βασικές αιτίες της χάραξης μιας κεντρικά σχεδιαζόμενης 

πολιτικής πιστώσεων, ήταν η αποδιάρθρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος 

κατά τη διάρκεια της Κατοχής. Η εκμηδένιση τόσο των οφειλόμενων πιστώσεων
186

, 

όσο και των αποταμιεύσεων
187

 από τον κατοχικό υπερπληθωρισμό, άφησε την 

Τράπεζα Ελλάδος ως τη μόνη σχεδόν πηγή επίσημης χρηματοδότησης της 

οικονομίας
188

, είτε με άμεσες πιστώσεις προς επιχειρήσεις είτε με παροχή δημοσίου 

χρήματος στις εμπορικές Τράπεζες οι οποίες αδυνατούσαν εξ ιδίων διαθεσίμων να 

μισθοδοτήσουν το ίδιο τους το προσωπικό, πόσο μάλλον τις ανάγκες 

χρηματοδότησης μιας κατεστραμμένης οικονομίας
189

.   

Η εξασθένιση των εμπορικών Τραπεζών δε σήμαινε ότι αυτές είχαν χάσει το 

ρόλο του προνομιακού συνομιλητή με την κυβερνητική εξουσία, και την επιρροή 

τους στις μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας. Ιδίως η διοίκηση της ΕΤΕ δυσφορούσε με 

την υποβάθμιση που της είχαν επιφυλάξει οι μεταπολεμικές εξελίξεις, καθώς 

προπολεμικά οι βιομηχανικές πιστοδοτήσεις αποτελούσαν σημαντικό μέρος του 

χαρτοφυλακίου της.  Η διεκδίκηση μιας πιο ενεργής συμμετοχής στην κατανομή των 

πιστοδοτήσεων
190

, και οι αντιδράσεις της στην ασκούμενη χρηματοδοτική 

πολιτική
191

, οδήγησαν στις αρχές του 1953 στην αναγκαστική της συγχώνευση με τη 

δεύτερη μεγαλύτερη εμπορική ελληνική Τράπεζα, την Τράπεζα Αθηνών, και την 

αλλαγή της ηγετικής της ομάδας. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκε η Εθνική 

Τράπεζα της Ελλάδος και Αθηνών, ονομασία που διατηρήθηκε έως και το 1956, 

οπότε και επανήλθε η αρχική επωνυμία
192

. Οι διεργασίες που ακολούθησαν, όπως το 

κλείσιμο καταστημάτων και η απόλυση μεγάλου μέρους του στελεχιακού της 

δυναμικού, οδήγησαν τον οργανισμό σε μια εσωστρέφεια, η οποία διευκόλυνε τους 

κυβερνητικούς χειρισμούς για έναν πιο στενό έλεγχο της πιστοδοτικής πολιτικής.  

                                                 
186

Καθώς οι οφειλέτες έσπευσαν να αποπληρώσουν τα δάνεια τους με πληθωριστικό χρήμα, ο 

Βαρβαρέσσος κάνει λόγο για περίπου 20 δις. πιστώσεων, εκτός από εκείνες της Αγροτικής Τράπεζας, 

οι οποίες δεν επηρεάστηκαν, Κυριάκος Βαρβαρέσσος, Έκθεσις επί του οικονομικού προβλήματος της 

Ελλάδος, Αθήνα 2002, σελ.154 
187

  Οι οποίες χρησιμοποιούνταν σαν κάλυμμα χορήγησης των πιστώσεων. 
188

 Τα πρώτα πενήντα χρόνια της Τραπέζης της Ελλάδος, Αθήνα 1978,  Πίνακας 39, σ.262, όπου σε 

σύνολο 960 δις. πιστώσεων για το 1946, η Τράπεζα Ελλάδος παρείχε τα 643 δις. 
189

 ο.π., Πίνακας 40, σ.263, όπου οι πιστώσεις της Τράπεζας Ελλάδος το 1946 προς τις άλλες Τράπεζες 

για τη μισθοδοσία του προσωπικού τους   (30,8 δισεκατομμύρια δρχ.) υπερβαίνουν αυτές που 

διατέθηκαν από τις Τράπεζες για τη χρηματοδότηση προς τις βιομηχανίες (21,9 δισεκατομμύρια δρχ.)  
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 Γεώργιος Μίρκος, Κράτος, Τράπεζα και Βιομηχανία, Αθήνα 2010, σ.103, όπου αναφέρεται η 

προσπάθεια από πλευράς ΕΤΕ για συμμετοχή μονίμου εκπροσώπου της στη σύνθεση της ΚΕΔ, και η 

απορριπτική απόφαση της Νομισματικής Επιτροπής. 
191

 Βλ. τις ετήσιες μεταπολεμικές εκθέσεις των Διοικητών ΕΤΕ, και την αρθογραφία στελεχών της 

όπως του Γεωργίου Πεσμαζόγλου στον ημερήσιο τύπο.  
192

 Γεώργιος Μίρκος, Κράτος … ο.π. σ.122 
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 Συνέπεια των πιέσεων που δέχθηκαν οι ελληνικές κυβερνήσεις για να  

αυξήσουν το μέγεθος της κρατικής παρέμβασης στο χώρο της χρηματοδότησης της 

οικονομίας, ώστε να λάβουν τη βρετανική αρχικά και κατόπιν την αμερικανική 

βοήθεια
193

, ήταν η δημιουργία ενός πολύ σημαντικού θεσμού, που η γνωμοδότηση 

του σε κρίσιμα θέματα οικονομικής πολιτικής έμελλε να έχει αυξημένη βαρύτητα για 

την μεταπολεμική περίοδο. Η ίδρυση της Νομισματικής Επιτροπής απαιτήθηκε ως 

απαραίτητος όρος της από 24-01-1946 συμφωνίας δανειοδότησης της ελληνικής 

κυβέρνησης από τη βρετανική με το ποσό των 10.000.000 λιρών στερλινών, όπως 

αυτή επικυρώθηκε με τον Αναγκαστικό Νόμο 971/1946
194

.  Με το άρθρο 5, 

παράγραφο 3 της συμφωνίας , προβλεπόταν η σύσταση της, και οριζόταν ότι θα έχει 

«…καταστατικήν εξουσία επί της εκδόσεως χαρτονομίσματος…»,  με σκοπό  την 

ενίσχυση της εμπιστοσύνης στο εθνικό νόμισμα. Με τον Α.Ν. 1015/1946
195

 «Περί 

συστάσεως και λειτουργίας της Νομισματικής Επιτροπής» εξειδικεύτηκαν οι όροι 

λειτουργίας της. Η καταστατική πρόβλεψη της ομοφωνίας σε ένα όργανο που 

αποτελούνταν από τρεις Έλληνες, έναν Αμερικάνο και έναν Βρετανό
196

, ουσιαστικά 

παραχωρούσε τον έλεγχο της οικονομίας στη διάθεση των πιστωτών της. Αρχικά είχε 

διάρκεια 18-24 μηνών, στη συνέχεια όμως η λειτουργία της έλαβε διαδοχικές 

παρατάσεις
197

.    

Με το Νομοθετικό Διάταγμα 588/1948
198

 «Περί ελέγχου της πίστεως», η  

Νομισματική Επιτροπή αναδείχθηκε το κυρίαρχο όργανο όχι μόνο της νομισματικής 

αλλά και της πιστωτικής πολιτικής. Ουσιαστικά ανέλαβε το έργο της κατανομής των 

χρηματοδοτήσεων στους διάφορους οικονομικούς κλάδους, και τον καθορισμό των 

όρων και προϋποθέσεων που αυτές θα χορηγούνταν από τους πιστωτικούς 

οργανισμούς
199

. Ακολούθως καθόριζε τα επιτόκια χορηγήσεων και τα ποσά των 

                                                 
193

 Βλ. και Χρήστος Χατζηιωσήφ «Οικονομική σταθεροποίηση … ο.π., σελ. 43 , όπου αναφέρεται το 

δάνειο των 10.000.000 στερλινών το οποίο χορήγησε στην Ελλάδα η βρετανική κυβέρνηση το 

Ιανουάριο του 1946 με αντάλλαγμα την ίδρυση της Νομισματικής Επιτροπής τον ίδιο μήνα! 
194

 ΦΕΚ 55/20-02-1946. 
195

 ΦΕΚ 90/09-03-1946. 
196

 Πρόεδρος της Επιτροπής ήταν ο Υπουργός Συντονισμού, και μέλη ο Υπουργός Οικονομικών, ο 

Διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος και οι 2 ξένοι εμπειρογνώμονες.  
197

 Με το Ν.Δ. 4108/1960 οριζόταν ότι η λειτουργία της θα παρατεινόταν έως ότου εκδοθεί από το 

Υπουργικό Συμβούλιο πράξη διακοπής. Καταργήθηκε με το Ν1266/1982. 
198

 ΦΕΚ 85/07-04-1948.  
199

 Οι αποφάσεις θα λάμβαναν υπόψη την άποψη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής, ένα θεσμικό όργανο 

που θα απαρτιζόταν από τους Διοικητές ή Υποδιοικητές της Τραπέζης Ελλάδος, της ΕΤΕ, της ΑΤΕ,  

εκπροσώπους της Τράπεζας Αθηνών, της Ιονικής, Λαϊκής, Εμπορικής, και έναν εκπρόσωπο όλων των 

άλλων ελληνικών Τραπεζών. Με μεταγενέστερες αποφάσεις οι χρηματοδοτήσεις επιτρέπονταν μόνο 

για δαπάνες αποκατάστασης και κεφαλαίου κίνησης και όχι για κτιριακή επέκταση ή ανοικοδόμηση 

και αύξηση ή αντικατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού. 
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υποχρεωτικών καταθέσεων των εμπορικών Τραπεζών στην Τράπεζα Ελλάδος
200

. Με 

τον ΑΝ 1837/1951
201

 της ανατέθηκε και η άσκηση της συναλλαγματικής πολιτικής, 

καθώς μπορούσε να αποφασίζει ανεξαρτήτως οποιουδήποτε άλλου νόμου για τους 

όρους απόκτησης και διάθεσης συναλλάγματος ή χρυσού. Επίσης καθοριζόταν ότι σε 

ενδεχόμενη αλλαγή ισοτιμίας της δραχμής με το δολάριο και τη στερλίνα χρειαζόταν 

να ληφθεί υπόψη η άποψη της Επιτροπής. 

Ένας δεύτερος θεσμός που ιδρύθηκε το 1949 ήταν η Επιτροπή βιομηχανικών 

και βιοτεχνικών πιστώσεων η οποία ως σκοπό είχε τις εγκρίσεις χορήγησης 

πιστώσεων προς τις βιοτεχνικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις
202

. Αργότερα, κατά τα 

πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1950, ιδρύθηκαν και άλλοι παρόμοιοι θεσμοί όπως 

το 1952 η Επιτροπή Πίστεως
203

 που επιβεβαίωναν τον κρατικό έλεγχο επί της 

οικονομικής ζωής της χώρας. 

 Παρολαυτά όμως οι πιστώσεις που διατέθηκαν κατά τα πρώτα μεταπολεμικά 

χρόνια ήταν περιορισμένες και κατευθύνονταν κυρίως προς την ανασυγκρότηση του 

πρωτογενούς τομέα παρά προς τις επιχειρήσεις εμπορικού και βιομηχανικού 

χαρακτήρα
204

. Οι αιτίες ήταν μια αντιπληθωριστική πολιτική που προσπαθούσε να 

εφαρμόσει η Τράπεζα Ελλάδος και οι διάφορες κυβερνήσεις που βρέθηκαν στην 

εξουσία μετά τον Οκτώβριου του 1944, η άμεση ανάγκη κάλυψης των διατροφικών 

αναγκών του πληθυσμού, οι εκτεταμένες καταστροφές που είχε υποστεί η αγροτική 

οικονομία κατά τη διάρκεια της Κατοχής, αλλά και το σημαντικό μέγεθος που αυτή 

κατείχε στις προπολεμικές εξαγωγές (καπνός και σταφίδα). Οι περιορισμένες, 

βραχυπρόθεσμες κυρίως πιστώσεις που χορηγήθηκαν, δε φαίνεται να επηρέασαν την 

ανασυγκρότηση της βιομηχανίας, η οποία ξεκινώντας από ένα περίπου 35% της 

προπολεμικής παραγωγής το Μάιο του 1945, έφτασε το Δεκέμβριο του 1946 στο 

61,10%
205

. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι η κατάσταση στην οποία βρέθηκαν οι 

                                                 
200

 Της είχε ανατεθεί επιπλέον ελεγχτικός ρόλος καθώς όριζε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις 

εκάστοτε χρηματοδοτήσεις, βλ. και Τα πρώτα πενήντα χρόνια…ο.π. σ.313-319. 
201

 ΦΕΚ 173/12-06-1951. 
202

 Η Επιτροπή Πιστώσεων η οποία είχε ως σκοπό την εξέταση και έγκριση των αιτούμενων 

πιστοδοτήσεων είχε ήδη ιδρυθεί από το 1945. 
203

 Η οποία απαρτιζόταν από το Διοικητή και Υποδιοικητή της Τραπέζης Ελλάδος και τους 3 

εμπειρογνώμονες της Νομισματικής Επιτροπής, και σκοπό είχε να παρακολουθεί τη χρηματοδότηση 

των εμποροβιομηχανικών επιχειρήσεων από τις εμπορικές Τράπεζες. 
204

 Σημ. βλ. και Τα πρώτα πενήντα χρόνια… ο.π. σ.263 όπου σε σύνολο 643 δισεκατομμυρίων 

πιστώσεων του 1946 η συντριπτική πλειονότητα (443,30 ήτοι περίπου 69%) είχαν προορισμό τη 

γεωργία ενώ η βιομηχανία έλαβε 38,40 δις. και το εμπόριο 119,30 δις, εκ των οποίων τα 98,80 δις. 

προορίζονταν για το καπνεμπόριο. 
205

 Γεώργιος Σταθάκης, Το Δόγμα Τρούμαν και το Σχέδιο Μάρσαλ…, ο.π. Πίνακας Α8  σ.104. 
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βιομηχανίες μετά τον Πόλεμο ήταν γενικά καλύτερη από ότι ήταν παραδεκτό
206

, σε 

ένα εδραιωμένο προπολεμικά σύστημα εξωτραπεζικού δανεισμού, και στην 

ιδιαιτερότητα ενός μεταπολεμικού ιδιότυπου διττού νομισματικού συστήματος όπου 

η δραχμή αποτελούσε το μέσο νομισματικής κυκλοφορίας, ενώ η χρυσή λίρα ήταν το 

μέσο αποθησαυρισμού.     

 

Η μετεμφυλιακή πολιτική και κοινωνική κατάσταση της χώρας   

 Στα πλαίσια του Εμφυλίου Πολέμου, για την αντιμετώπιση της Κυβέρνησης 

του βουνού και του στρατιωτικού της βραχίονα, του Δημοκρατικού Στρατού, κρίθηκε 

αναγκαία μια συσπείρωση όλου του αστικού πολιτικού κόσμου, παλαιών βενιζελικών 

και αντιβενιζελικών φρονημάτων. Έτσι παρά την επικράτηση του Λαϊκού Κόμματος  

στις εκλογές του 1946, από το επόμενο έτος σχηματίστηκαν (και με την ενθάρρυνση 

του αμερικανικού παράγοντα) κυβερνήσεις συνεργασίας
207

. Μετά την λήξη του 

Πολέμου τον Αύγουστο του 1949, η πολιτική κατάσταση εμφανίστηκε αρκετά 

ευμετάβλητη, εξαιτίας του κατακερματισμού των πολιτικών δυνάμεων ειδικά εκείνων 

του Κέντρου. Μετά από απανωτές εκλογικές αναμετρήσεις και διάφορες κεντρώες 

κυβερνήσεις υπό τον Σοφ. Βενιζέλο και τον Νικόλαο Πλαστήρα, τον Νοέμβριο του 

1952 ανέλαβε την πρωθυπουργία ο Αλ. Παπάγος με το νέο κόμμα που είχε ιδρύσει, 

τον Δημοκρατικό Συναγερμό, ο οποίος απορρόφησε ολόκληρο το εκλογικό 

ακροατήριο του Λαϊκού Κόμματος, αλλά και μια μερίδα της παλαιάς βενιζελικής 

παράταξης
208

. Η εξέλιξη αυτή εγκαινίασε μια μακρά περίοδο διακυβέρνησης της 

χώρας από την «εθνικόφρονα» παράταξη, η οποία συνεχίστηκε από τον Κων. 

Καραμανλή και την ΕΡΕ από το 1955 έως και το 1963. 

 Η συγκεκριμένη παράταξη, μέσα και στα πλαίσια του Ψυχρού Πολέμου, και 

την έμπρακτη στήριξη της από τον αμερικανικό παράγοντα, μονοπώλησε την 

κυβερνητική εξουσία, παρά τις προσπάθειες αμφισβήτησης της στις διάφορες 

εκλογικές αναμετρήσεις
209

. Αυτό σήμαινε την εγκατάλειψη της πολιτικής της 

                                                 
206

 ο.π. σ.103 όπου αναφέρεται ότι οι καταστροφές σε κυκλοφορούν ενεργητικό ήταν μεγαλύτερες από 

εκείνες σε πάγιες εγκαταστάσεις, ενώ οι κλάδοι που επλήγησαν περισσότερο ήταν εκείνοι που 

χρησιμοποιήθηκαν ευρέως από τη γερμανική πολεμική μηχανή όπως οι χημικές – μηχανολογικές 

βιομηχανίες και τα ορυχεία. 
207

 Αρχικά με τον Θεμ. Σοφούλη και μετά το θάνατο του με τον Αλ.Διομήδη. 
208

 Ο Γεώργιος Παπανδρέου εκλέχτηκε βουλευτής ως συνεργαζόμενος με το Συναγερμό, για να 

αποχωρήσει αργότερα μετά την υποτίμηση της δραχμής τον Απρίλιο του 1953. 
209

 Το 1956 η Δημοκρατική Ένωση (όπου συμμετείχε μεταξύ άλλων η ΕΔΑ μαζί με το Λαϊκό Κόμμα), 

το 1958 η ΕΔΑ, και το 1961 η Ένωση Κέντρου. 
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«εθνικής συμφιλίωσης»
210

 των αρχών της δεκαετίας του 1950, η οποία θα επέτρεπε 

στη χώρα να συνεχίσει την πορεία της πέρα από μνησικακίες, αλληλοκατηγορίες, και 

ένα διάχυτο αίσθημα καχυποψίας. Αντίθετα διαιωνίστηκε  ένα σύστημα αποκλεισμού 

από τη δημόσια ζωή μεγάλου μέρους του πληθυσμού, το οποίο δεν ταυτιζόταν με την 

«εθνικόφρονα» ιδεολογία. Οποιαδήποτε άλλη πεποίθηση κρινόταν ύποπτη από το 

καθεστώς και έπρεπε να καταπνιγεί. Συνέπεια τούτου ήταν η αποκλειστική 

στελέχωση του κρατικού μηχανισμού με «νομιμόφρονες» υπαλλήλους, και η 

δημιουργία ενός πλέγματος πελατειακών σχέσεων, το οποίο επεκτεινόταν από τους 

απλούς ψηφοφόρους, έως και την επιχειρηματική και τραπεζική ελίτ. Η ενεργή πλέον 

κρατική παρέμβαση σε τομείς όπως ο τραπεζικός και ο ενεργειακός έδωσε την 

ευκαιρία σε μια ανερχόμενη μερίδα της αστικής τάξης να δημιουργήσει ή να 

επεκτείνει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες. Η συγκράτηση όμως του 

μισθολογικού κόστους σε επίπεδα χαμηλότερα της παραγωγικότητας, η αύξηση των 

απολύσεων εξαιτίας της παύσης εργασιών πολλών επιχειρήσεων που είχαν 

υπερχρεωθεί, αλλά και εξαιτίας του εκσυγχρονισμού του μηχανολογικού εξοπλισμού, 

και ο αποκλεισμός μέρους του πληθυσμού από την ανώτερη εκπαίδευση και τον 

κρατικό μηχανισμό, σήμαινε ότι η πλειονότητα των εργαζομένων δεν έβλεπαν 

πραγματική βελτίωση των συνθηκών ζωής τους, και ότι πολλοί από αυτούς 

κατέληγαν άνεργοι. Τα μεγάλα κύματα μετανάστευσης και η έντονη λαϊκή 

δυσαρέσκεια για τις μεταπολεμικές πολιτικοοικονομικές συνθήκες που εκδηλώθηκαν 

κατά την επόμενη δεκαετία του 1960, είχαν τις ρίζες τους στις πολιτικές της 

δεκαετίας του 1950.  

 

Ο κλάδος της Κλωστοϋφαντουργίας κατά τη δεκαετία του 1950 

 Η κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία αποτελούσε παραδοσιακό κλάδο της 

ελληνικής βιομηχανίας, ευνοούμενο από την  εγχώρια παραγωγή βάμβακος, και την 

μεγάλη προσφορά ανειδίκευτου φτηνού εργατικού προσωπικού, που αντιστάθμιζε 

την έλλειψη εκσυγχρονισμού του μηχανολογικού εξοπλισμού, ο οποίος πριν τον 

πόλεμο ήταν κυρίως μεταχειρισμένος και παλαιάς τεχνολογίας. Οι συνθήκες του 

μεσοπολέμου είχαν επιτρέψει τη δημιουργία πολλών βιοτεχνιών-βιομηχανιών, οι 

οποίες εκμεταλλεύονταν το ιδιότυπο δασμολογικό καθεστώς της εποχής, προκειμένου 

να κυριαρχήσουν στην εγχώρια αγορά.  

                                                 
210

 Όπως είχε διακηρυχτεί από την ΕΠΕΚ του Νικ. Πλαστήρα. 
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 Η κατάσταση αυτή ωστόσο μεταβλήθηκε μεταπολεμικά. Φαίνεται ότι η 

έλλειψη επαρκούς προσφοράς κατά την περίοδο του πολέμου, ευνόησε την μεγάλη 

αύξηση της κλωστοϋφαντουργικής παραγωγής κατά τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια, 

και οδήγησε σε αύξηση των τιμών και σε μεγάλες κερδοφορίες. Ενδεικτικά, το 1947 

ο κλάδος είχε φτάσει στο 71% της προπολεμικής παραγωγής, και το 1950 την είχε 

ξεπεράσει (107%)
211

. Καθώς οι οικονομικές αυτές εξελίξεις θεωρήθηκε ότι είχαν 

μόνιμο χαρακτήρα, παρατηρήθηκε αύξηση της επένδυσης ιδιωτικών κεφαλαίων προς 

την κλωστοϋφαντουργία, η οποία συνοδεύτηκε και από δημόσια χρηματοδότηση 

μέσω του Σχεδίου Μάρσαλ, και η οποία  αφορούσε είτε την επέκταση υφιστάμενων 

επιχειρήσεων, είτε την ίδρυση νέων. Μέσω των διαφόρων χρηματοδοτικών 

προγραμμάτων που χορηγήθηκαν, πολλές κλωστοϋφαντουργικές επιχειρήσεις 

ανανέωσαν την κτιριακή και μηχανολογική τους υποδομή. Στατιστικά αναφέρεται ότι 

το 1959, περίπου 36% των ατράκτων και 25% των ιστών της βαμβακουργίας είχαν 

κατασκευαστεί κατά τη δεκαετία του 1950
212

.   

 Η κατάσταση αυτή άλλαξε σταδιακά. Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 

1950, είχε σημειωθεί η διαμάχη μεταξύ των εισαγωγέων εμπόρων υφασμάτων και 

των κλωστοϋφαντουργών, η οποία θα κρατούσε έως και τα τέλη της δεκαετίας
213

. 

Μετά από συνεχόμενα έτη ανάπτυξης του κλάδου, φαίνεται ότι η αγορά είχε 

κορεστεί, και η προσφορά των παραγόμενων προϊόντων υπερέβαινε τη ζήτηση. Η 

σταθεροποιητική πολιτική η οποία εφαρμόστηκε την ίδια περίοδο είχε ως 

αποτέλεσμα τον περιορισμό των πιστώσεων, με συνέπεια πολλοί επιχειρηματίες, ήδη 

χρεωμένοι για τις πάγιες εγκαταστάσεις τους και τον εξοπλισμό τους, να μη 

διαθέτουν το απαραίτητο κεφάλαιο κίνησης για την εύρυθμη λειτουργία των 

επιχειρήσεων τους. Καθώς πολλά από τα δάνεια είχαν χορηγηθεί με ρήτρα δολαρίου, 

αρκετές οφειλές διπλασιάστηκαν με την υποτίμηση της δραχμής του Απριλίου 1953. 

Πραγματοποιήθηκε μεγάλος αριθμός απολύσεων
214

, και κλείσιμο εργοστασίων, ενώ η 

απελευθέρωση των εισαγωγών που ακολούθησε επιδείνωσε την κατάσταση. Οι 

υφιστάμενες διαμάχες μεταξύ των επιχειρηματιών του κλάδου οξύνθηκαν. Έτσι οι 

                                                 
211

 Εξελίξεις και προβλήματα της ελληνικής βιομηχανίας, Ά Βαμβακουργία, έκδοση ΕΤΕ Δ/νσις Βιομ. 

Πίστεως, Αθήνα 1957, Πίνακας 10 Δείκται εξελίξεως κλωστοϋφαντουργικής παραγωγής και 

βαμβακουργίας εν Ελλάδι, κατά τα έτη 1947-1956. 
212

 Εφημ. Οικ.Ταχυδρόμος, Βαμβακουργία και κρίσις, 02-06-1959. 
213

 Εφημ. Το Βήμα, Το ζήτημα της εισαγωγής υφασμάτων από το εξωτερικό, 08-05-1951. Βλ. και 

απανωτά δημοσιεύματα καθ ’όλη τη διάρκεια της δεκαετίας. 
214

 Εφημ. Το Βήμα, Από 10 Απριλίου απελύθησαν 1000 εργάται, αναμένονται νέες απολύσεις 

κλωστοϋφαντουργών, 22-04-1953, όπου αναφέρονται οι απολύσεις στο εργοστάσιο των 

Εριοκλωστηρίων Πεννιέ, και οι αναμενόμενες σε Ελληνική Εριουργία, Υφανέτ, Αφοι Ρετσίνα κ.α.  
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«εξαρτημένοι» εριουφαντουργοί (αυτοί που δε διέθεταν κλωστήρια νημάτων) 

στράφηκαν εναντίον των νηματουργών κατηγορώντας τους για ολιγοπωλιακές 

τακτικές, και αθέμιτη δασμολογική προστασία
215

. Η κρίση του κλάδου συνεχίστηκε 

και στα μέσα της δεκαετίας, και υπάρχουν αρκετά δημοσιεύματα του τύπου που 

αναφέρονται σε αυτήν
216

. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι τα δασμολογικά μέτρα 

προστασίας τα οποία ζητάνε οι εριοβιομήχανοι τον Νοέμβριο του 1955, καθώς 

θεωρούσαν ότι οι μισές επιχειρήσεις του κλάδου είχαν κλείσει εξαιτίας της 

απελευθέρωσης των εισαγωγών
217

. Η κατάσταση αυτή επηρέασε και τον όγκο της  

παραγωγής, ο οποίος κορυφώθηκε  το 1954, ενώ μετά ακολούθησε  καθοδική 

πορεία
218

. 

 Πολλές από τις οφειλές των κλωστοϋφαντουργικών επιχειρήσεων κατέληξαν 

στις λεγόμενες «παγωμένες πιστώσεις»
219

. Οι κυβερνήσεις αντέδρασαν στην 

κατάσταση η οποία είχε δημιουργηθεί εισάγοντας το 1956 το θεσμό της ειδικής 

διαχείρισης
220

, όπου η διεύθυνση της εταιρείας έφευγε από τα χέρια των μετόχων και 

οριζόταν από ειδικό Δικαστήριο Διαχειριστής αρμόδιος για τη διοίκηση της. Αρκετές  

εταιρείες υπό ειδική εκκαθάριση λειτουργώντας οριακά, και με τις πωλήσεις τους να 

ισοσκελίζουν απλά ενίοτε το κόστος παραγωγής, δημιουργούσαν αθέμιτο 

συναγωνισμό για τις επιχειρήσεις που λειτουργούσαν κανονικά
221

. 

 Κατά τα τέλη της δεκαετίας του 1950, και έχοντας υπόψη την μελλοντική 

συμφωνία για τελωνειακή ένωση με την ΕΟΚ, η οποία θα μείωνε αρκετά τους 

προστατευτικούς δασμούς ειδικά για την εριουφαντουργία, παρατηρήθηκαν 

αντιδράσεις όπως η απεργία των εριοβιομήχανων την 21-01-1959, με αίτημα την 

τροποποίηση του καθεστώτος των ελεύθερων εισαγωγών
222

. Ενδεικτικό της 

κατάστασης είναι άρθρο του Οικ. Ταχυδρόμου του 1959, όπου αναφέρεται ότι 34 

                                                 
215

 ο.π., Η Ένωσις Εριουφαντουργών δια το κλείσιμον των Εριοκλωστηρίων των Αδελφών Λαναρά, 

22-04-1953, όπου αντικρούεται η δικαιολογία παύσης εργασιών της επιχείρησης εξαιτίας της 

ελεύθερης εισαγωγής νημάτων από το εξωτερικό. Η διαμάχη συνεχίζεται καθ’ όλη τη δεκαετία βλ. και 

Εφημ. Οικ. Ταχυδρόμος, Οι δασμοί εριονημάτων αφορμή οξείας διαμάχης, 23-06-1960. 
216

 ο.π, Δεινή κρίσις μαστίζει την κλωστοϋφαντουργία, 13-02-1955, όπου επισημαίνεται το πρόβλημα 

της ανεργίας στις κλωστοϋφαντουργίες Αθηνών και επαρχίας,  
217

 ο.π. Μέτρα Προστασίας ζητούν οι βιομήχανοι, πολλά εργοστάσια διέκοψαν τις εργασίες τους, 01-

11-1955, όπου αναφέρονται οι επιχειρήσεις Παπαγεωργίου, Λεβιάθαν, ΕΒΥΠ, Αναστασοπούλου, 

Εριοκλωστηρίων Πεννιέ, Σεφερτζή-Κόκκινου, κ.α. 
218

 Εξελίξεις και προβλήματα της ελληνικής βιομηχανίας, Ά Βαμβακουργία,ο.π. το 1954 ο συνολικός 

δείκτης της κλωστοϋφαντουργίας ανήλθε στο 149, ενώ το 1955 και 1956 σε 137 και 138 αντίστοιχα. 
219

 Χρηματοδοτήσεις που είχαν χορηγηθεί μεταπολεμικά και είχαν σταματήσει να εξυπηρετούνται από 

τις αρχές της δεκαετίας του 1950. 
220

 Με το Ν.Δ. 3562/08-10-1956, ΦΕΚ226/08-10-1956. 
221

 Εφημ. Οικ. Ταχυδρόμος, Η κρίσις της ελληνικής εριουφαντουργιας, 05-02-1959. 
222

 ο.π., Η κρίσις της εριοβιομηχανίας, 22-01-1959. 
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κλωστοϋφαντουργικά εργοστάσια παρέμεναν κλειστά, ενώ άλλα 19 

υποαπασχολούνταν
223

. Γενικότερα, τέθηκαν αρκετές φορές στον τύπο τα ζητήματα 

της κλωστοϋφαντουργίας, μερικές φορές και σε σχέση με τα αντίστοιχα προβλήματα 

που αντιμετώπιζε ο κλάδος στη Δυτική Ευρώπη
224

. Ως αίτια των προβλημάτων του 

κλάδου εντοπίζονταν το μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων, η έλλειψη τεχνολογικής 

καινοτομίας, το φαινόμενο ντάμπιγκ των ξένων υφασμάτων, και η ζήτηση για νέα 

προϊόντα συνθετικών και τεχνητών ινών.  

 Ένα σημαντικό πρόβλημα, το οποίο εντοπίστηκε νωρίς, αλλά δεν θα έβρισκε 

λύση παρά μόνο μέσα στις επόμενες δεκαετίας του 1960 και 1970, ήταν η εξαγωγική 

δυστοκία των ελληνικών επιχειρήσεων. Η ταυτόχρονη ανάπτυξη του κλάδου σε 

άλλες αναδυόμενες οικονομίες (όπως αυτή της Ιαπωνίας
225

 και της Ιταλίας), και η 

συνεχιζόμενη, έστω και φθίνουσα, παραγωγή των χωρών της Δυτικής Ευρώπης, μαζί 

με ζητήματα ποιότητας και κόστους, δεν άφηναν πολλά περιθώρια για εξαγωγή του 

παραγωγικού πλεονάσματος της ελληνικής κλωστοϋφαντουργίας.  Έτερο ζήτημα που 

δεν επισημάνθηκε όσο θα έπρεπε από τον τύπο και από τους ίδιους τους 

επιχειρηματίες ήταν η μεγάλη αναλογία ξένων έναντι ιδίων κεφαλαίων στην 

κεφαλαιακή σύνθεση των κλωστοϋφαντουργικών επιχειρήσεων. Σε μελέτη της ΕΤΕ 

του 1957 η οποία λαμβάνει υπόψη το 55% των ελληνικών εριουργικών επιχειρήσεων, 

τα ίδια κεφάλαια αποτελούσαν το 23,4%, ενώ τα ξένα το 76,6%. Οι αυξημένες 

βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις επηρέαζαν σημαντικά τη ρευστότητα των επιχειρήσεων, 

και επιβάρυναν δυσανάλογα το κόστος παραγωγής
 226.

  

 Παρά τα προβλήματα όμως που αντιμετώπιζε, η κλωστοϋφαντουργία συνέχιζε 

να αναπτύσσεται, και να απασχολεί ένα σημαντικό αριθμό εργαζομένων, πολλοί από 

τους οποίους, εξαιτίας της φύσης των εργασιών, ήταν ανειδίκευτοι, και ανήκαν στο 

γυναικείο φύλο. Έτσι στην απογραφή των βιομηχανικών-εμπορικών καταστημάτων 

του 1958 η υφαντική βιομηχανία με 3.570 καταστήματα απασχολούσε 56.658 

                                                 
223

 ο.π. Η κρίσις εις την κλωστουφαντουργίαν, 21-05-1959. 
224

 ο.π., Η ελληνική βαμβακουργία, 05-06-1958, Η κρίσις εις την κλωστουφαντουργίαν, 21-05-1959, Η 

κλωστοϋφαντουργική κρίσις , 28-05-1959, Οι βιομήχανοι κλωστοϋφαντουργοί ζητούν κατάργηση της 

ελευθερίας των εισαγωγών, 01-10-1959 κ.α. 
225

 Εφημ. Το Βήμα, Το θέμα της ελληνικής κλωστοϋφαντουργίας θα ρυθμισθή εντός των προσεχών 

εβδομάδων, 29-12-1954, όπου αναφέρεται ότι μεγάλο μέρος των 200.000$ που θα διατίθονταν για την 

εισαγωγή ετοίμων υφασμάτων θα προέρχονται από την Ιαπωνία, εις βάρος άλλων χωρών. 
226

 Εξελίξεις και προβλήματα της ελληνικής βιομηχανίας, ΄Β Εριουργία, έκδοση Εθνική Τράπεζα της 

Ελλάδος, Αθήνα 1960, σ.36. Στις υπό εξέταση εταιρείες οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αποτελούσαν 

το 72.9% των εταιρικών κεφαλαίων, ενώ οι μακροπρόθεσμες το 3,7%. 
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εργαζομένους, εκ των οποίων πάνω από το 60% ήταν γυναίκες
227

. Στην αντίστοιχη 

απογραφή του 1963 τα καταστήματα είχαν αυξηθεί (4.465), ενώ ο αριθμός των 

εργαζομένων είχε οριακά μειωθεί (55.916)
228

. Παρά τη θεαματική ανάπτυξη άλλων 

βιομηχανικών κλάδων μεταπολεμικά, όπως αυτός της τσιμεντοβιομηχανίας και της 

χημικής βιομηχανίας, η κλωστοϋφαντουργία θα συνέχιζε να αποτελεί σημαντικό 

κλάδο της ελληνικής βιομηχανίας, και θα γινόταν ένας από τους τελευταίους κλάδους 

που επηρεάστηκαν από την αποβιομηχάνιση της χώρας, ειδικά κατά τη δεκαετία του 

1990 και στις αρχές του 2000.   
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 Απογραφή των βιομηχανικών, βιοτεχνικών και εμπορικών εν γένει καταστημάτων της 15-11-1958, 

έκδοση Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος, Αθήνα 1960, σ.24-25. Οι 34.859  εργαζόμενοι ήταν 

γυναίκες. 
228

 Αποτελέσματα της απογραφής βιομηχανίας, βιοτεχνίας και ορυχείων της 28
ης

 Σεπτεμβρίου 1963, 

έκδοση Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος, Αθήνα 1965, Πίναξ 1. 
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3
ο
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

Το Δόγμα Τρούμαν- Σχέδιο Μάρσαλ και οι δημόσιες μετεμφυλιακές 

χρηματοδοτήσεις μέσω ΚΕΔ-ΟΧΟΑ, οι «συμμοριόπληκτες βιομηχανίες» 

 

 Η έναρξη του Εμφυλίου Πολέμου το Μάρτιο του 1946 επιτάχυνε τις 

διαδικασίες που είχαν ήδη ξεκινήσει, ώστε η Ελλάδα να περάσει από τη βρετανική 

στην αμερικανική σφαίρα επιρροής. Οι Βρετανοί, αντιμετωπίζοντας τα δικά τους 

οικονομικά και άλλα προβλήματα, δεν διέθεταν τα μέσα για να στηρίξουν τις 

στρατιωτική προσπάθεια των ελληνικών κυβερνήσεων ενάντια στο Δημοκρατικό 

Στρατό, και δεν ήταν σε θέση να συνεχίσουν την οικονομική βοήθεια που παρείχαν 

στο ελληνικό κράτος μεταπολεμικά. Το Φεβρουάριο του 1947 η Μεγάλη Βρετανία 

επίσημα ζήτησε να αναλάβουν οι ΗΠΑ το ρόλο της στην Ελλάδα, ενώ η ελληνική 

κυβέρνηση ήδη από το Δεκέμβριο του 1946, με την επίσκεψη του πρωθυπουργού 

Κωνσταντίνου Τσαλδάρη στην Ουάσιγκτον, είχε αποταθεί στην αμερικανική 

κυβέρνηση για βοήθεια. Αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών ήταν η εκφώνηση από τον 

Αμερικανό Πρόεδρο Χάρρυ Τρούμαν μιας ομιλίας ενώπιον του Κογκρέσου την 12 

Μαρτίου 1947, όπου διαβεβαίωσε ότι οι Η.Π.Α. θα υποστηρίξουν οικονομικά και 

στρατιωτικά την Ελλάδα και την Τουρκία, καθώς διέτρεχαν τον κίνδυνο να περάσουν 

στη σφαίρα επιρροής της Ε.Σ.Σ.Δ
229

. Η εξαγγελία του δόγματος αυτού, το οποίο  

μπορούσε να ισχύσει και για άλλες χώρες, θεωρήθηκε ως η επίσημη έναρξη του 

Ψυχρού Πολέμου. 

 Στην Ελλάδα η εφαρμογή της νέας αυτής πολιτικής επισφραγίστηκε από τη 

σύναψη της ελληνοαμερικανικής συμφωνίας της 20 Ιουνίου 1947, η οποία κυρώθηκε 

από τη Βουλή με τον ΑΝ 763 της 02-09-1948
230

. Με τον ίδιο νόμο επικυρώθηκε και 

η συγκρότηση της Αμερικανικής Αποστολής στην Ελλάδα, γνωστή ως AMAG. Η 

συμφωνία έδινε στην αμερικανική πλευρά ευρύτατες εξουσίες στην άσκηση της 

ελληνικής οικονομικής πολιτικής, σε αντίθεση με την προηγούμενη ελληνοβρετανική 

συμφωνία που παρείχε στην βρετανική αποστολή συμβουλευτικό μόνο ρόλο
231

.  

                                                 
229

 Το Μάιο του 1948 το Κογκρέσο ενέκρινε το ποσό των 400 εκατ. για βοήθεια σε Τουρκία και 

Ελλάδα. 
230

 ΦΕΚ 217/1948. 
231

 Βλ.και Γιώργος Σταθάκης, Το Δόγμα Τρούμαν… ο.π. σ. 144-145. Ουσιαστικά η Αποστολή εκτός 

από την νομισματική και τη δημοσιονομική πολιτική ήλεγχε και το εξωτερικό εμπόριο, και είχε το 

δικαίωμα επιβολής βέτο στην γενικότερη οικονομική πολιτική. 
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 Στον πιστωτικό τομέα η AMAG δημιούργησε ένα χρηματοδοτικό σχήμα 

ενίσχυσης των βιομηχανικών επιχειρήσεων, μέσω της Εθνικής Κτηματικής 

Τράπεζας
232

, με τη σύμβαση της 30-03-1948, και ένα παράλληλο πρόγραμμα 

ενίσχυσης του γεωργικού τομέα μέσω της Αγροτικής Τράπεζας με τη σύμβαση της 

05-05-1948. Η ΕΚΤ θα χορηγούσε μακροπρόθεσμα δάνεια με διάρκεια έως 12 έτη, 

και επιτόκιο 6%. Κατά τη διάρκεια του 1948 οι χρηματοδοτήσεις στο βιομηχανικό 

τομέα είχαν ανέλθει στα 1,2 εκατ. δολάρια
233

. Η όλη διαδικασία έγκρισης και 

παροχής των χρηματοδοτήσεων θα άλλαζε με την εφαρμογή του Σχεδίου Μάρσαλ 

στην Ελλάδα. 

 Η διαδικασία σχεδίασης της ανασυγκρότησης της μεταπολεμικής Ευρώπης, 

μέσω αμερικανικής βοήθειας, που είχε ξεκινήσει από το 1947, τελικώς εγκρίθηκε και 

υπεγράφη από τον Πρόεδρο Τρούμαν την 03-04-1948. Έγινε γνωστή ως Σχέδιο 

Μάρσαλ από μια ομιλία που είχε δώσει τον Ιούνιο του 1947 ο τότε υπουργός 

Εξωτερικών των Η.Π.Α. στο Χάρβαρντ, όπου επιχειρηματολόγησε για την άμεση 

ανάγκη της επιστροφής της οικονομικής ομαλότητας στις διεθνείς οικονομικές 

σχέσεις. Η διαχείριση της αμερικανικής βοήθειας θα γινόταν από την ECA, μια 

υπηρεσία που είχε γραφεία και σε όλα τα κράτη που θα λάμβαναν τη βοήθεια, και τον 

OEΕC
234

, έναν συντονιστικό διακρατικό οργανισμό που απαρτιζόταν από τις 16 

χώρες που συμμετείχαν στο Σχέδιο Μάρσαλ, και τις Η.Π.Α.
235

. Το πρόγραμμα 

αποτελούνταν από τη χορήγηση άμεσης βοήθειας σε δολάρια για την αγορά 

αμερικανικών προϊόντων, και από την έμμεση βοήθεια, τα «drawing rights», τα 

τραβηχτικά δηλαδή δικαιώματα τα οποία αφορούσαν την ανταλλαγή προϊόντων από 

τα κράτη που μετείχαν στο πρόγραμμα, και προορίζονταν να απαλείψουν τα τυχόν 

ελλείμματα που δημιουργούνταν στα εμπορικά τους ισοζύγια.   

 Στην Ελλάδα την 30-06-1948 έπαψε η ισχύς του προγράμματος βοήθειας του 

Δόγματος Τρούμαν και 2 ημέρες μετά υπεγράφη η συμφωνία με τις Η.Π.Α. για 

ένταξη της χώρας στο Σχέδιο Μάρσαλ η οποία κυρώθηκε από τη Βουλή με το 

Ν722/03-07-1948
236

. Αντίστοιχα μεταβιβάστηκαν οι δράσεις της AMAG, στην 

                                                 
232

 Αποκλείοντας με αυτόν τον τρόπο τις μεγάλες Τράπεζες όπως ΕΤΕ και Αθηνών. 
233

 Βλ. και 50 χρόνια… ο.π. σ.310-311. Οι δανειακές συμβάσεις αφορούσαν ποσά σε δολάρια ενώ τα 

δάνεια χορηγούνταν σε δρχ.  Αντίστοιχα οι χρηματοδοτήσεις της ΑΤΕ για το ίδιο διάστημα ήταν 

295.000$ και 4,5 δις. δρχ. 
234

 Ο οποίος αργότερα μετονομάστηκε σε OECD, ο γνωστός μας ΟΟΣΑ. 
235

 Οι χώρες ήταν η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Δυτική Γερμανία, η Αυστρία, η 

Ολλανδία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, η Πορτογαλία, η Νορβηγία, η Σουηδία, η Ελβετία, η 

Ιρλανδία, η Ισλανδία, η Τουρκία και η Ελλάδα. 
236

 ΦΕΚ 173/03-07-1948. 
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ECA/G. Αν και άλλαξαν τα πρόσωπα που διεύθυναν την εφαρμογή των 

σχεδιαζόμενων πολιτικών, οι γενικές κατευθύνσεις δεν άλλαξαν,   κύρια επιδίωξη 

τους  αποτελούσε η σταθεροποίηση της οικονομίας. Ενώ καταρτίστηκε σε 

συνεργασία με τις αμερικανικές αποστολές τετραετές πρόγραμμα ανασυγκρότησης 

που περιελάμβανε τις προβλεπόμενες δαπάνες όπου θα κατανέμονταν οι πόροι του 

Σχεδίου Μάρσαλ για την Ελλάδα, αυτό δεν έγινε αποδεκτό από την ECA
237

. 

Διαφωνίες για το χαρακτήρα και τις κατευθύνσεις που έλαβε το Ανώτατο Συμβούλιο 

Ανασυγκρότησης, που είχε αναλάβει από το 1948 τη διαδικασία του συντονιστικού 

έργου, ώθησε  πολλά από τα στελέχη της να παραιτηθούν. Τελικά παραιτήθηκε το 

1950 και ο Κωνσταντίνος Δοξιάδης,  επικεφαλής της Υπηρεσίας Συντονισμού 

Εφαρμογής Σχεδίων Ανασυγκρότησης , του ενδιάμεσου  δηλαδή οργανισμού μεταξύ 

ελληνικών και αμερικανικών υπηρεσιών
238

. Και οι δύο οργανισμοί απορροφήθηκαν 

από το Υπουργείο Συντονισμού τον Ιούνιο του 1950
239

. 

 Οι δυσκολίες απορρόφησης των πόρων που προορίζονταν για την Ελλάδα 

εξαιτίας του Εμφυλίου Πολέμου, και της έλλειψης κατάλληλης τεχνογνωσίας, ειδικά 

για τις μεγάλες επενδύσεις σε υποδομές και βιομηχανία, μείωσαν αρκετά τα ποσά που 

τελικά διατέθηκαν στην ελληνική οικονομία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης 

Ελλάδος, κατά την πενταετία 1948-1953 συνολικά διατέθηκαν μέσω του 

προγράμματος 946,4 εκατ. δολάρια, ποσό που δεν αφορούσε την στρατιωτική 

βοήθεια
240

. Ωστόσο ο προβαλλόμενος βασικός στόχος της ανασύστασης  των 

προπολεμικών οικονομικών μεγεθών, με την προσθήκη του τουρισμού ως μιας νέας 

πηγής εσόδων, σε συνδυασμό με τις δυσκολίες ανάκτησης παραδοσιακών αγορών για 

τις ελληνικές εξαγωγές
241

,  είχε ως αποτέλεσμα, στο τέλος του Σχεδίου Μάρσαλ να 

μην έχει αποκατασταθεί ούτε το προπολεμικό ελληνικό εισόδημα, ούτε να έχει 

εκβιομηχανιστεί η ελληνική οικονομία
242

.   

                                                 
237

 Γιώργος Σταθάκης, Το Δόγμα Τρούμαν… ο.π. σ.285. 
238

 Για διαφορετικούς λόγους παραιτήθηκαν οι Φιλάρετος, Διομήδης, Ζολώτας και Ζίγδης, βλ. και Γ. 

Στασινόπουλος, Η ρητορική της Ανάπτυξης, Αθήνα 2010, σ. 246-247. Για την περίπτωση Δοξιάδη,  Χρ. 

Χατζηιωσήφ, «Σχέδιο Μάρσαλ και οικονομικός προγραμματισμός αλά γαλλικά … ο.π. σ.191-201. 
239

 Με το Ν1439/15-05-1950, ΦΕΚ Α133/17-06-1950. 
240

 Τα πρώτα πενήντα χρόνια… ο.π. σ.350. Το ποσό περιλαμβάνει και το πρόγραμμα αμοιβαίας 

ασφαλείας  (Mutual Security Agency). Άλλοι υπολογισμοί αναφέρουν διαφορετικά ποσά, καθώς 

υπάρχει διχογνωμία για το ποιες ενισχύσεις που έλαβε η Ελλάδα περιλαμβάνονταν στο Σχέδιο 

Μάρσαλ.  
241

 Ενδεικτική ήταν η απώλεια της γερμανικής αγοράς για τα ελληνικά ανατολικά καπνά, εξαιτίας της 

επικράτησης των αμερικανικών καπνών Virginia. 
242

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε, έως το 1952 είχε αποκατασταθεί και είχε ξεπεραστεί η 

προπολεμική αγροτική και βιομηχανική παραγωγή (Τα πρώτα πενήντα χρόνια… ο.π. σ. 284-285 

Πίνακες 46, 47, όπου με προπολεμικό δείκτη 100 ανέρχονται αντίστοιχα σε 125 και 124). Αν και 
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 Όπως συνέβη με το συνολικό πρόγραμμα, παρά τις προσδοκίες που είχαν 

δημιουργηθεί για τις χρηματοδοτήσεις στους διάφορους κλάδους της οικονομίας, 

τελικώς χορηγήθηκαν λιγότερα χρήματα από τα αναμενόμενα. Η ECA/G ανέλαβε το 

πρόγραμμα των μακροπρόθεσμων χρηματοδοτήσεων της AMAG, και ολοκλήρωσε τη 

διεκπεραίωση των αιτήσεων χορήγησης που ήδη είχαν υποβληθεί. Σε συνέχεια της 

σύμβασης του Ιουλίου 1947, υπεγράφη νέα σύμβαση την 12-11-1948 μεταξύ της 

ελληνικής κυβέρνησης και της ECA/G, με την οποία εντάχθηκαν τα μακροπρόθεσμα 

δάνεια ανασυγκρότησης στο τετραετές πρόγραμμα ενίσχυσης μέσω Σχεδίου Μάρσαλ, 

και προβλεπόταν η δημιουργία ενός νέου χρηματοδοτικού οργανισμού, ο οποίος θα 

ήταν υπεύθυνος για την εξέταση και έγκριση των νέων αιτήσεων δανειοδότησης. Ο 

νέος αυτός οργανισμός ήταν η Κεντρική Επιτροπή Δανείων
243

. 

 

Η Κεντρική Επιτροπή Δανείων (ΚΕΔ) 

 Στην ιδρυτική σύμβαση του νέου οργανισμού αναφέρεται ότι η ΚΕΔ θα 

αποτελείται από έναν εκπρόσωπο της ελληνικής κυβέρνησης, έναν εκπρόσωπο της 

Τραπέζης Ελλάδος, έναν εκπρόσωπο της Αμερικανικής Αποστολής, και έναν 

εκπρόσωπο των συμμετεχουσών Τραπεζών
244

. Προϋπόθεση για την έκδοση 

απόφασης ήταν η πλειοψηφία να περιλαμβάνει και τον Αμερικανό εκπρόσωπο, 

παραχωρώντας  του  ουσιαστικά το δικαίωμα βέτο για οποιαδήποτε έγκριση 

χρηματοδότησης. Ως σκοπό ο οργανισμός είχε την εξέταση των αιτήσεων γεωργικών 

και βιομηχανικών δανείων, προκειμένου να εξακριβώσει αν ήταν σύμφωνες με τους 

γενικούς όρους χρηματοδότησης που είχαν τεθεί για το πρόγραμμα ανασυγκρότησης, 

και  να τις εγκρίνει ή να τις απορρίπτει, χορηγώντας δάνεια είτε σε δραχμές είτε σε 

ξένο συνάλλαγμα
245

. Σε αντίθεση με το προηγούμενο πρόγραμμα που είχε 

συμφωνηθεί με την ΑΤΕ και την ΕΚΤ, συμμετοχή στη νέα διαδικασία 

χρηματοδότησης θα είχαν και άλλες Τράπεζες, οι οποίες θα έπρεπε με τη σειρά τους 

να ελέγχουν και αυτές τις αιτήσεις δανείων, να εξυπηρετούν τα χορηγηθέντα δάνεια, 

και να συμμορφώνονται με τους κανόνες της ΚΕΔ. Οι δανειακές συμβάσεις θα 

                                                                                                                                            
σημειώνεται ανοδική τάση, δεν συμβαίνει με το συνολικό εθνικό εισόδημα (ο.π. Πίνακες 44-45, παρότι  

όπως αναφέρεται τα στοιχεία δεν είναι τελείως συγκρίσιμα).   
243

 Βλ. και ο.π. σ. 311. 
244

 Ο εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης θα οριζόταν με κοινή απόφαση των Υπουργείων 

Οικονομικών και Συντονισμού. 
245

 Προβλεπόταν ότι σε ειδικές περιπτώσεις αιτήσεων μικρότερων ποσών (10 εκατ. δρχ. ανά δάνειο ή 

500 εκατ. δρχ. συνολικά) η ΚΕΔ μπορούσε να χορηγήσει το δικαίωμα της έγκρισης σε ειδικές 

υποεπιτροπές  
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συνάπτονταν σε δολάρια, προβλεπόταν ωστόσο η πληρωμή κεφαλαίου και τόκων να 

αποδίδεται σε δραχμές. Η διάρκεια των δανείων δε θα ξεπερνούσε τα 12 έτη, και το 

επιτόκιο δε θα υπερέβαινε το 8%. Οι συμμετέχουσες Τράπεζες είχαν το δικαίωμα να 

εγγράψουν υποθήκη σε ακίνητο των δανειοδοτηθέντων, ως εξασφάλιση για την 

χορηγηθείσα πίστωση. Η σύμβαση (και η λειτουργία της ΚΕΔ) καθοριζόταν ότι θα 

λήξει την 30-06-1952
246

. 

 Η ιδρυτική σύμβαση τροποποιήθηκε την 15-04-1949. Με τις τροποποιητικές 

διατάξεις, τα παλαιότερα δάνεια που είχαν χορηγηθεί μέσω της ΕΚΤ και της ΑΤΕ, 

παραχωρήθηκαν στον έλεγχο της ΚΕΔ. Η ανώτατη διάρκεια εξόφλησης των δανείων 

αυξήθηκε σε 20 έτη, ενώ για επιχειρήσεις κοινής ωφελείας σε 30 έτη. Με τον όρο 

αυτό, αν και δεν αναφερόταν ρητά στη σύμβαση, αναγνωριζόταν πλέον ότι οι 

χρηματοδοτήσεις της ΚΕΔ, θα αφορούσαν πλέον και άλλους τομείς της οικονομίας, 

και όχι μόνο το βιομηχανικό και γεωργικό. Η ΚΕΔ είχε επίσης πλέον τη δυνατότητα 

να ορίσει ποια από τα τραπεζικά ιδρύματα θα αναλάμβαναν την εξυπηρέτηση 

συγκεκριμένου τύπου δανείων. Τέλος καθοριζόταν και η αμοιβή των συμμετεχουσών 

Τραπεζών, η οποία δεν μπορούσε να ξεπεράσει το 2% ετησίως
247

. 

 Την 18-04-1949 υπεγράφη σύμβαση μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης, της 

Τραπέζης Ελλάδος και των Τραπεζών που θα συμμετείχαν στο πρόγραμμα 

χρηματοδότησης. Τυπικά ο αριθμός τους ανέρχονταν σε έντεκα, αλλά ουσιαστικά 

τέσσερις από αυτές (Πειραιώς, Καραβασίλη, Εμπορικής Πίστεως και 

Ελληνοαιγυπτιακή) δεν χορήγησαν οποιοδήποτε δάνειο ανασυγκρότησης, και 

αργότερα διαγράφηκαν από το σχετικό πίνακα
248

. Οι Τράπεζες που τελικώς 

προέβησαν σε χρηματοδοτήσεις μέσω της ΚΕΔ, ήταν οι ΕΤΕ, ΑΤΕ, Αθηνών, 

Εμπορική, Ιονική, Λαϊκή, και ΕΚΤ.  

 Η διαδικασία και οι βασικοί όροι χρηματοδότησης έγιναν αντικείμενο 

διαπραγμάτευσης των ελληνικών κυβερνήσεων και της Αμερικανικής Αποστολής. 

Τον Ιανουάριο του 1950 συμφωνήθηκαν οι κανόνες του προγράμματος 

ανασυγκρότησης. Αυτοί περιελάμβαναν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: Για να 

χρηματοδοτηθεί κάποιο έργο έπρεπε να περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα δανείων 

ανασυγκρότησης. Αν κάποια αίτηση θεωρούνταν αξιόλογη αλλά δεν περιλαμβανόταν 
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 ΦΕΚ 179/17-08-1949, Σύμβασις αφορώσα γεωργικά και βιομηχανικά δάνεια. 
247

 ο.π., Τροποποίησις συμβάσεως γεωργικών και βιομηχανικών δανείων. 
248

 Την 01-08-1952, μετά από πρόταση της ΚΕΔ και έγκριση της ΝΕ. Χριστίνα Λεβεντάκου Κεντρική 

Επιτροπή Δανείων και Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Οικονομικής Αναπτύξεως: Τα Αρχεία, Αθήνα 

2008, σ. 15.  
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στο πρόγραμμα, χαρακτηριζόταν ως «άξια περαιτέρω ερεύνης» και παραπεμπόταν 

στο ανώτατο συμβούλιο ανασυγκρότησης προκειμένου να συμπεριληφθεί. Τα 

χρηματοδοτούμενα έργα έπρεπε να προάγουν την παραγωγικότητα της οικονομίας 

και όχι να είναι απλώς επισκευαστικά
249

. Το κατώτατο όριο ιδίας συμμετοχής 

οριζόταν το 25% στους γεωργικούς κυρίως κλάδους, και 30% για όλους τους 

υπόλοιπους. Ίσχυαν τα γενικότερα τραπεζικά κριτήρια όπως η πρότερη καλή 

συναλλακτική συμπεριφορά, η εμπειρία των διευθυνόντων, και η υποβολή επαρκώς 

καταρτισμένου σχεδίου βιωσιμότητας της επιχείρησης. Σε ομοειδούς κλάδους 

προτιμούνταν επιχειρήσεις από την περιοχή της βορείου Ελλάδος, ενώ 

αποθαρρύνονταν οι μονοπωλιακές πρακτικές
250

. Όπως θα δούμε στη συνέχεια οι 

θεσπισμένοι αυτοί κανόνες δεν ανταποκρίνονταν σε μεγάλη μερίδα των χορηγημένων 

από την ΚΕΔ χρηματοδοτήσεων. 

 Ήδη από την αρχική σύμβαση της ΚΕΔ είχε προβλεφθεί ότι θα μπορούσαν να 

λειτουργούν υποεπιτροπές, οι οποίες θα ήταν αρμόδιες να εισηγούνται για την 

έγκριση των αιτήσεων, ή να εγκρίνουν κάποιες από αυτές αναλόγως του αιτούμενου 

ποσού. Την 10-05-1949 εκδόθηκε από την ΚΕΔ η απόφαση «Περί συστάσεως 

Υποεπιτροπών δανείων», η οποία εγκρίθηκε  από το Υπουργείο  Συντονισμού και τον 

Αρχηγό της Αμερικανικής Αποστολής. Σύμφωνα με αυτήν οι υποεπιτροπές θα ήταν 

πενταμελείς, θα κατανέμονταν ανά οικονομικό κλάδο χρηματοδότησης, και 

ανέρχονταν σε επτά
251

. Η σύνθεση τους ήταν όμοια με εκείνη της ΚΕΔ, με την 

πρόσθεση ενός αντιπροσώπου από το Υπουργείο που είχε υπ’ ευθύνη του τον 

αντίστοιχο κλάδο
252

. 

Φαίνεται ότι υπήρξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον από την πλευρά των επιχειρήσεων 

να συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα χρηματοδότησης, σε αντίθεση με την 

προηγούμενη μεταπολεμική περίοδο, γεγονός που καταδεικνύει την πρόθεση 

τουλάχιστον των επιχειρηματιών να προβούν σε επενδυτικές πρωτοβουλίες
253

. Οι 

προσδοκίες ωστόσο για την εύρυθμη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας για 

άλλη μια φορά διαψεύστηκαν, καθώς ο ρυθμός των εγκρίσεων ήταν πολύ αργός, και 
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 Με εξαίρεση το σιδηροδρομικό δίκτυο και τις «συμμοριόπληκτες» βιομηχανίες που θα εξετάσουμε 

παρακάτω. 
250

 ο.π. σ. 21,24,25 
251

 Αυτοί ήταν οι ακόλουθοι: αλιείας, γεωργίας, τουρισμού, βιομηχανίας, κοινής ωφέλειας, 

μεταλλείων, συγκοινωνίας. 
252

 ο.π. σ.17-18. 
253

 Γιώργος Σταθάκης, Το Δόγμα Τρούμαν… ο.π. σ.354-355, όπου αναφέρεται ότι μέχρι τον Ιούνιο του 

1950 είχαν συγκεντρωθεί 3.965 αιτήσεις με αιτούμενο ποσό 425 εκατ. δολάρια μόνο από βιομηχανικές 

επιχειρήσεις. 
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ο αριθμός των εγκριθέντων και χορηγηθέντων δανείων υπήρξε αρκετά χαμηλότερος 

από τον προσδοκώμενο
254

.   

Η διάρκεια της ΚΕΔ παρατάθηκε αρκετές φορές, καθώς δε στάθηκε δυνατή η 

απορρόφηση των κεφαλαίων ανασυγκρότησης έως και τον Ιούνιο του 1952. Τον 

Μάρτιο του 1953, και επ’ ευκαιρίας της μετατροπής της ECA/G σε MSA/G, 

προστέθηκε στα υπάρχοντα προγράμματα της ανασυγκρότησης και  ένα νέο, εκείνο 

των 10.000.000$. Αυτό προοριζόταν να διευκολύνει την εισαγωγή από το εξωτερικό 

του αναγκαίου εξοπλισμού για την επέκταση υφισταμένων βιομηχανικών 

εγκαταστάσεων και την ίδρυση νέων. Δε θα καθοριζόταν εξ’ αρχής το ποσό 

χρηματοδότησης ανά κλάδο. Η ΚΕΔ ανέλαβε την εξέταση και έγκριση των δανείων 

αυτών, τα οποία είχαν διαφορετικούς όρους από εκείνα των δανείων 

ανασυγκρότησης
255

.  

 Ο τρόπος λειτουργίας της ΚΕΔ έγινε αντικείμενο κριτικής καθ’ όλη τη 

διάρκεια της ύπαρξης της.  Ο γραφειοκρατικός χαρακτήρας της
256

, και οι 

χρηματοδοτήσεις έργων χωρίς σχέδιο και κατεύθυνση, με μη τραπεζικά κριτήρια, 

οδήγησαν πολλούς πολιτικούς και οικονομολόγους που είχαν εμπλακεί στο 

πρόγραμμα της ανασυγκρότησης να κατακρίνουν το έργο της. Ενδεικτική είναι η 

κριτική του Ξεν. Ζολώτα στην εφημερίδα Βήμα της 18-08-1950, όπου στο άρθρο του 

«Η οπτασία της ανασυγκρότησης» διαπιστώνει ότι πολλά από τα δάνεια της ΚΕΔ 

χορηγήθηκαν χωρίς κάποιο σχεδιασμό, αλλά τυχαία, βάσει αιτήσεων, χωρίς να 

ληφθούν υπόψη στοιχειώδη οικονομικά κριτήρια
257

. Ο τότε Υπουργός Συντονισμού 

Γεώργιος Καρτάλης είχε δημόσια δηλώσει τον Απρίλιο του 1952 ότι δέκα 

βιομηχανίες είχαν απορροφήσει το 60% των πιστώσεων που δόθηκαν μέσω Σχεδίου 

Μάρσαλ
258

. Κριτικά δημοσιεύματα για τα αποτελέσματα των χρηματοδοτήσεων της  

ΚΕΔ διαβάζουμε και στον Τύπο της εποχής, όπως στο Βήμα της 29-01-1953, όπου με 

αφορμή το νέο πρόγραμμα δανειοδότησης των 10 εκατ. δολαρίων, αμφισβητείται η 
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 Σύμφωνα με την MSA/G,όπως αναφέρει ο Γιώργος Σταθάκης,ο.π. σ.357, έως τον Ιούλιο του 1952 

χρηματοδοτήθηκαν συνολικά 164 βιομηχανικά έργα με 22.719.327$. Στο Τα πρώτα πενήντα χρόνια… 

ο.π. σ.312, αναφέρεται ότι συνολικά την τετραετία 1949-1952 χορηγήθηκαν μέσω κεφαλαίων Σχεδίου 

Μάρσαλ 75.500.000$, εκ των οποίων 39.200.000$ στον βιομηχανικό κλάδο. 
255

 ο.π. σ.27-28 Από τις συμμετέχουσες Τράπεζες αφαιρέθηκε η ΑΤΕ, η ΕΤΕ είχε συγχωνευθεί με την 

Τράπεζα Αθηνών, η ιδία συμμετοχή ανήλθε στο 50%, και η μέγιστη διάρκεια των επενδυτικών 

δανείων δε θα ξεπερνούσε τη 15ετία, ενώ των Κεφαλαίων Κίνησης τα 5 έτη.  
256

 Βλ. και Σωτ. Ι. Αγαπητίδης «Το Σχέδιον Marshall και η Ελλάς», Σπουδαί, vol.2, No1, 1951, σ. 73. 
257

 Εφημερίδα «Το Βήμα», 18-08-1950. Η κριτική του στην ΚΕΔ ήταν ενταγμένη στη γενικότερη 

κριτική που άσκησε στο πρόγραμμα ανασυγκρότησης, αφού παραιτήθηκε από τη θέση του 

Αντιπροέδρου του ΑΣΑ.   
258

 Όπως αναφέρεται στο Κώστας Βεργόπουλος, «Η συγκρότηση της νέας αστικής τάξης 1944-

1952»… ο.π., σ.551 
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συνδρομή των χορηγηθέντων κεφαλαίων στην αναδιάρθρωση και ανάπτυξη της 

ελληνικής οικονομίας
259

. Σε μια σειρά άλλων δημοσιευμάτων καταδεικνύεται η 

έλλειψη κεφαλαίων του οργανισμού, ο αναποτελεσματικός έλεγχος των 

επιχειρήσεων, και η αδυναμία είσπραξης των οφειλόμενων τόκων και χρεολυσίων
260

. 

Σε μια περίπτωση μάλιστα ανακοινώνεται η κατάργηση της Επιτροπής και η 

αντικατάσταση της από την Νομισματική Επιτροπή
261

. Σε άρθρο του 1957 

στιγματίζεται, εκ των υστέρων, η απώλεια της εθνικής κυριαρχίας και η 

κακοδιαχείριση των πόρων της ΚΕΔ, εξαιτίας της ανάμιξης της Αμερικανικής 

Αποστολής
262

. Τελικώς η τελευταία ανανέωση της  ΚΕΔ έληξε την 30-06-1954, και 

οι αρμοδιότητες της μεταβιβάστηκαν σε ένα νέο οργανισμό, τον Οργανισμό 

Χρηματοδότησης Οικονομικής Αναπτύξεως (ΟΧΟΑ), τον οποίο θα εξετάσουμε 

αργότερα. 

  

Οι «Συμμοριόπληκτες Βιομηχανίες» 

 Κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου ο Δημοκρατικός Στρατός επιτέθηκε 

και κατέλαβε μερικά ή ολοκληρωτικά μια σειρά μικρών και μεσαίων πόλεων, είτε για 

κινήσεις τακτικής και λήψης εφοδίων, είτε στα πλαίσια της προσπάθειας για μια πιο 

μόνιμη παραμονή σε μια πόλη.  Ανάμεσα σε αυτές βρίσκονταν τα Καλάβρυτα 

(Απρίλιος 1948), τα Τρίκαλα (Σεπτέμβριος 1948), η Καρδίτσα (Δεκέμβριος 1948), το 

Καρπενήσι (Ιανουάριος 1949), η Νάουσα (Ιανουάριος 1949), και η Φλώρινα 

(Φεβρουάριος 1949). Η τακτική του Δημοκρατικού Στρατού ήταν να καταστρέφει τις 

βιομηχανικές εγκαταστάσεις που βρίσκονταν συχνά στα περίχωρα των πόλεων, 

συνήθως με πρόκληση πυρκαγιάς, ή με ανατίναξη. Η πιο σημαντική καταστροφή 

βέβαια ήταν αυτή των εργοστασίων στη Νάουσα, καθώς αυτή αποτελούσε την πόλη 

με τον πιο ανεπτυγμένο βιομηχανικό τομέα από όλες τις υπόλοιπες, μεγάλες ζημίες 

ωστόσο και φθορές σημειώθηκαν και σε επιχειρήσεις των υπόλοιπων πόλεων. 

 Σύμφωνα με  την  υπ’ αριθμ. 91 σύμβαση έργου που υπεγράφη μεταξύ της 

Ελληνικής Κυβέρνησης και της Αμερικανικής Αποστολής την 15-04-1949, ανάμεσα 
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 Εφημ. « Βήμα», Δέκα εκατομμύρια δολλάρια διά δάνεια 29-01-1953.  
260

 ο.π., Τα δάνεια της ΚΕΔ κατά την πρώτην τριετίαν 21-08-1951, Τα χρεωλύσια και οι τόκοι του 

Σχεδίου Μάρσαλ θα χορηγούνται ως βραχυπρόθεσμαι πιστώσεις 28-10-1951,  Ευρύς έλεγχος των 

επιχειρήσεων και των Τραπεζών διά την χρησιμοποίησιν των δανείων βοήθειας 13-12-1951, κ.α.  
261

 ο.π., Θα καταργηθή η Κεντρική Επιτροπή Δανείων, αντικαθίσταται από την Νομισματικήν 

Επιτροπήν 27-07-1952,  
262

 Εφημ. Οικ. Ταχυδρόμος, Θα δημιουργήση σοβαρά ζητήματα η μετατροπή του ΟΧΟΑ εις Τράπεζα 

Βιομηχανικής Πίστεως 27-06-1957. 
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στα κεφάλαια που θα χορηγούνταν για βιομηχανικά και γεωργικά δάνεια, θα 

περιλαμβάνονταν και 5 δισ. δρχ. για χορήγηση δανείων, προκειμένου να 

πραγματοποιηθούν επείγουσες εργασίες αποκατάστασης στις βιομηχανικές 

εγκαταστάσεις που είχαν πληγεί από τους «συμμορίτες» κατά τη διάρκεια του 

Εμφυλίου. Στους επτά τομείς λοιπόν τους οποίους χρηματοδοτούσε η ΚΕΔ, 

προστέθηκε και ως όγδοος αυτός των «συμμοριόπληκτων βιομηχανιών», καθώς οι 

όροι με τους οποίους χορηγήθηκαν τα δάνεια αυτά ήταν διαφορετικοί από τις 

υπόλοιπες κατηγορίες. Η αρμόδια υποεπιτροπή εγκρίσεων ήταν αυτή της 

βιομηχανίας. 

 Στις αρχές Μαΐου 1949 κυκλοφόρησε η εγκύκλιος της ΚΕΔ προς τις 

συνεργαζόμενες Τράπεζες, με την οποία τις ενημέρωνε για το σχετικό χρηματοδοτικό 

πρόγραμμα το οποίο είχε ένα ασφυκτικό χρονικό πλαίσιο. Καταληκτική ημερομηνία 

κατάθεσης των αιτήσεων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών καθοριζόταν η  14-

05-1949, ενώ οι εκταμιεύσεις έπρεπε να πραγματοποιηθούν έως την 30-06-1949. 

Αφού ήλεγχαν τις αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, οι συνεργαζόμενες 

Τράπεζες έπρεπε να αποστείλουν τις εισηγήσεις τους στην ΚΕΔ έως την 20-05-1949. 

Η κατανομή των δανειακών κεφαλαίων θα γινόταν βάσει του μεγέθους της 

επιχείρησης, και της έκτασης της καταστροφής που είχε υποστεί, ενώ θα κάλυπταν 

αποκλειστικά δαπάνες αποκατάστασης ζημιών και όχι επέκτασης. Δεν γνωρίζουμε 

πόσες αιτήσεις χρηματοδότησης υποβλήθηκαν για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. 

Ωστόσο με την υπ’ αριθμ. 30/31-05-1949 συνεδρίαση της ΚΕΔ, καθορίστηκαν ως 

«συμμοριόπληκτες» οι πόλεις  της Νάουσας, των Τρικάλων, της Καρδίτσας, του 

Καρπενησίου, και των Καλαβρύτων
263

. Στην ίδια συνεδρίαση αποφασίστηκε η 

αποστολή πολιτικών μηχανικών της Τραπέζης Ελλάδος στις τρεις πρώτες πόλεις για 

να προβούν σε πραγματογνωμοσύνη των ζημιών
264

. 

 Η έγκριση των αιτήσεων και η κατανομή των διαθέσιμων κεφαλαίων έγινε με 

την υπ’ αριθμ. 33/14-06-1949 συνεδρίαση της ΚΕΔ.  Εγκρίθηκαν οι δανειοδοτήσεις  

δεκατεσσάρων επιχειρήσεων, οι δεκατρείς με ενδιάμεση Τράπεζα την ΕΤΕ, και μία 

με τη Λαϊκή Τράπεζα. Επτά επιχειρήσεις είχαν έδρα τη Νάουσα, τρεις το Καρπενήσι, 

δύο τα Τρίκαλα, και από μία την Καρδίτσα και τα Καλάβρυτα
265

. Με διευκρινιστικό 
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 Δεν είναι γνωστό γιατί εξαιρέθηκε από τη σχετική λίστα η Φλώρινα. 
264

 Για το Καρπενήσι ζητήθηκαν  βεβαιώσεις του Νομομηχανικού για τις ζημίες των τοπικών 

επιχειρήσεων. 
265

 Φάκελος ΠΙΟΠ «Αλληλογραφία» Εριοκλωστήρια Πεννιέ FOA2/SE2/SS4/FI43002/SFL3,. Βλ. 

Παράρτημα, Πίνακας 6.  
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έγγραφο της 17-06-1949 η ΚΕΔ καθόρισε τους όρους δανειοδότησης των 

«συμμοριόπληκτων βιομηχανιών». Θα είχαν δεκαπενταετή εξόφληση, τριετή περίοδο 

χάριτος με τοκοπληρωμή και με επιτόκιο 1%. Για τα υπόλοιπα 12 έτη τα δάνεια θα 

εκτοκίζονταν με 5%. Η απόδοση των σχετικών κεφαλαίων θα γινόταν αναλόγως της 

προόδου των εργασιών αποκατάστασης, οι οποίες θα αφορούσαν μόνο επισκευές και 

όχι επεκτάσεις των βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Ως εξασφάλιση θα μπορούσαν οι 

ενδιάμεσες Τράπεζες να εγγράψουν υποθήκη σε κτίρια και οικόπεδα των 

δανειοδοτηθεισών επιχειρήσεων
266

.  

 Από ότι φαίνεται υπήρξε μεγάλη ζήτηση για τα δάνεια της συγκεκριμένης 

κατηγορίας , και ενώ δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί η διαδικασία της χορήγησης των 

εγκεκριμένων δανείων, η ελληνική κυβέρνηση συμφώνησε με την Αμερικανική 

Αποστολή να χρηματοδοτηθούν οι επιχειρήσεις των «συμμοριόπληκτων» πόλεων με 

ακόμη μεγαλύτερα ποσά, τα οποία θα περιελάμβαναν 3 εκατ. δολάρια για εισαγωγές 

μηχανολογικού εξοπλισμού, και 7,5 εκατ. δρχ. για εγχώριες δαπάνες
267

. Η σχετική 

εγκύκλιος της ΚΕΔ προς τις συνεργαζόμενες Τράπεζες εκδόθηκε την 30-12-1949, και 

ακολούθησε νέα σειρά αιτήσεων, με επενδυτικά σχέδια τα οποία θα περιελάμβαναν 

εκτός από την κτιριακή αποκατάσταση, και την αντικατάσταση του φθαρμένου 

μηχανολογικού εξοπλισμού. Με την υπ’ αριθμ. 91/03-02-1950 συνεδρίαση της η 

ΚΕΔ έκρινε άλλες δεκαέξι δανειακές αιτήσεις «άξιες περαιτέρω ερεύνης», και τις 

απέστειλε στη σχετική υποεπιτροπή βιομηχανίας, προκειμένου να συνεχίσει τη 

διαδικασία έγκρισης
268

. Οι περισσότερες από τις αιτήσεις ανήκαν σε επιχειρήσεις που 

ήδη είχαν χρηματοδοτηθεί στα πλαίσια του προγράμματος των πέντε δισ. δρχ.
269

.  

Σε πίνακα υποβληθεισών αιτήσεων της ΚΕΔ του Ιουνίου 1950, αναφέρονται 

συνολικά 86 αιτήσεις για τον κλάδο της «συμμοριόπληκτης βιομηχανίας» (που 

κάλυπταν προφανώς και τα δύο προγράμματα), με 30 εγκριθείσες (εκ των οποίων οι 2 

κατ’αρχήν), 4 απορριφθείσες και 52 επιστραφείσες
270

. Ωστόσο οι εγκρίσεις της ΚΕΔ, 

δεν αντιστοιχούσαν στα δάνεια που τελικά χορηγήθηκαν μέσω του προγράμματος 

των «συμμοριόπληκτων βιομηχανιών». Σε κατάστιχο που περιέχει τα δάνεια ΚΕΔ και 
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 ο.π. 
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 Χριστίνα Λεβεντάκου Κεντρική Επιτροπή Δανείων… ο.π. σ.14 
268

 Φάκελος ΠΙΟΠ Πεννιέ «Αλληλογραφία», ο.π. 
269

 Αυτές που δεν είχαν συμπεριληφθεί στο πρώτο πρόγραμμα ήταν οι Αναστ. Δούμτσης, Λαναράς και 

Σια Βέτλανς και Ηλεκτρική Εταιρεία Ναούσης από τη Νάουσα, Διον. Ν. Καραγιώργος και Βασ. Κ. 

Σταμούλης από το Καρπενήσι, και Γεώργιος Π. Παρθένης από Καρδίτσα.  
270

 Φάκελος ΠΙΟΠ ΚΕΔ «Υποβληθείσαι αιτήσεις δανείων ανασυγκρότησης» FOA2/SE2/SS9/FI6. Τα 

σχετικά ποσά ήταν 3.934.800$ εγκεκριμένα, 2.916.598$ απορριφθέντα, και 739.345$ επιστραφέντα. 
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AMAG, βάσει της λογιστικής συμφωνίας της 30-08-1954, περιλαμβάνονται 27 

εκταμιευμένα δάνεια κατανεμημένα σε 14 επιχειρήσεις. Το συνολικά εκταμιευμένο 

ποσό ανερχόταν σε 3.902.518$ (1.328.400$ για εγχώριες δαπάνες και 2.559.922,$ για 

δαπάνες εξωτερικού)
271

. Από τις τελικώς 14 δανειοδοτηθείσες επιχειρήσεις, οι 6 ήταν 

από τη Νάουσα, οι 5 από το Καρπενήσι, 2 από τα Τρίκαλα, και 1 από Καρδίτσα. Η 

πλειονότητα των ναουσαίικων επιχειρήσεων (5) ήταν κλωστοϋφαντουργίες, ενώ μία 

ήταν σχοινοποιία. Όλες οι επιχειρήσεις του Καρπενησίου αφορούσαν επεξεργασία 

ξυλείας, αυτές των Τρικάλων αποτελούνταν από ένα υφαντήριο και έναν 

αλευρόμυλο, και της Καρδίτσας από ένα αλευρόμυλο επίσης. Οι περισσότερες 

επιχειρήσεις (6) ήταν ατομικές, ενώ οι υπόλοιπες απαρτίζονταν από 4 Ανώνυμες 

εταιρείες (όλες με έδρα τη Νάουσα),  3 ομόρρυθμες και 1 ετερόρρυθμη εταιρεία. Το 

αντικείμενο, η νομική μορφή των χρηματοδοτημένων επιχειρήσεων, και το συνολικό 

εκταμιευθέν ποσό (πάνω από 3.330.000$) καταδεικνύει τη σημασία των ναουσαίικων 

βιομηχανιών και το μέγεθος της καταστροφής που υπέστησαν. Η μοναδική 

επιχείρηση από τις υπόλοιπες που έλαβε μια σημαντική χρηματοδότηση ήταν αυτή 

του Ιωάννη Κατσάρη στην Καρδίτσα, ενώ ενδεικτική είναι η χρηματοδότηση με 972$ 

(το μικρότερο δάνειο του προγράμματος) της επιχείρησης του Ιωάννη Φλωράκη από 

το Καρπενήσι. 

Σύμφωνα με τα δεδομένα του προαναφερθέντος πίνακα, αν και είχε λήξει η 

περίοδος τοκοπληρωμής, μόνο ένα μικρό ποσό χρεολυσίων είχε πληρωθεί 

(27.186,28$). Τα υπόλοιπα 407.328,73$ εμφανίζονταν ως καθυστερημένες οφειλές. 

Πράγματι, όπως φαίνεται από τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεση μας, ένα μεγάλο 

ποσοστό των ποσών που διατέθηκαν στις «συμμοριόπληκτες βιομηχανίες» κατέληξε 

στις λεγόμενες «παγωμένες πιστώσεις», δάνεια που είχαν δοθεί την περίοδο της 

AMAG, και της ΚΕΔ, και τα οποία δεν εξυπηρετούνταν. Ενδεικτική είναι λογιστική 

κατάσταση του ΟΧΟΑ που παρουσιάζει τη γενική ανακεφαλαίωση των δανείων της 

περιόδου αυτής, όπου με ημερομηνία 31-12-1958 φαίνεται να έχουν εισπραχθεί μόλις 
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 Φάκελος ΠΙΟΠ KEΔ «Δάνεια εξ αμερικανικής βοήθειας ΚΕΔ και AMAG βάσει λογιστικής 

συμφωνίας 30-08-1954» FOA2/SE2/SS9/FI2. Βλ και Παράρτημα Πίνακας 7. Δεν αναφέρονται τα 

έξοδα που χρεώθηκαν στα δάνεια επειδή δεν εξοφλήθηκαν, τα οποία ανέρχονταν συνολικά σε 14.196$  

και αφορούσαν την Βέτλανς (1001$), την Γρ.Τσίτσης (4.726$), και την Έρια ΑΕ (8.469$). 
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141.844,85$ ως χρεολύσια
272

. Στα 13 από τα 27 δάνεια δεν είχαν εισπραχθεί καθόλου 

χρεολύσια. Το σύνολο της οφειλής ανέρχονταν σε 4.222.455,30$
273

 .  

 Τα αποτελέσματα της δανειοδότησης των επιχειρήσεων που είχαν πληγεί 

άμεσα από τον Εμφύλιο Πόλεμο είχε μεικτά αποτελέσματα. Η τύχη των επιχειρήσεων 

του Καρπενησίου δεν μας είναι γνωστή. Από τις 2 επιχειρήσεις που 

χρηματοδοτήθηκαν στα Τρίκαλα εκείνη των Αφων Τεγόπουλου αποπλήρωσε μεν το 

δάνειο που είχε λάβει, όμως εξαιτίας της έλλειψης του απαιτούμενου κεφαλαίου 

κίνησης το εργοστάσιο δεν επαναλειτούργησε ποτέ, και αντί αυτού το 

αποκαταστημένο κτίριο μετατράπηκε σε ιδιωτικό σχολείο. Η επιχείρηση του Ιωάννη 

Κατσάρη στην Καρδίτσα είναι η μοναδική από τις δανειοδοτηθείσες που λειτουργεί 

έως σήμερα με την επωνυμία Κυλινδρόμυλοι Ι. Κατσάρη Α.Ε.  

Αξίζει μια ιδιαίτερη αναφορά στις επιχειρήσεις της Νάουσας. Για τα 

Εριοκλωστήρια Πεννιέ θα αναφερθούμε αναλυτικά στη συνέχεια της εργασίας. Το 

εργοστάσιο της σχοινοποιίας Κόκκινου-Πλατσούκα κατά τη δεκαετία του 1950 θα 

τεθεί πολλές φορές σε πλειστηριασμό. Δεν γνωρίζουμε εάν επαναλειτούργησε και 

υπό ποια διεύθυνση.  Το εργοστάσιο Μπίλη-Τσίτση Α.Ε. με πολλά προβλήματα 

εξαιτίας του ιδιόρρυθμου μετοχικού του καθεστώτος, και εξαιτίας ελλείψεως 

κεφαλαίου κίνησης, θα συνεχίσει τη λειτουργία του εργαζόμενο για λογαριασμό 

τρίτων. Δεν γνωρίζουμε πότε σταμάτησε τις εργασίες του, γνωρίζουμε όμως ότι στις 

αρχές της δεκαετίας του 2000 ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας του
274

.  

Η εριοβιομηχανία Λαναρά-Κύρτση, θα περιέλθει σε αναγκαστική διαχείριση 

τον Ιούλιο του 1955, ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις αυξημένες δανειακές 

της υποχρεώσεις. Τα εργοστάσια σε Αθήνα και Νάουσα συνέχισαν τις εργασίες τους 

κατά τα επόμενα έτη, και υπήρξε προσπάθεια εισαγωγής της εταιρείας στις ρυθμίσεις 

περί παγωμένων πιστώσεων (Ν3256/1959), αλλά τελικώς η εταιρεία εισήλθε σε 

δημόσια εκκαθάριση. Τα εργοστάσια τέθηκαν σε πλειστηριασμό. Οι υιοί του 

Κωστάκη Λαναρά (Περικλής, Άγγελος, και Θεοφάνης), προτίμησαν να ιδρύσουν 

άλλες ξεχωριστές εταιρείες, οι οποίες εκμίσθωσαν και εκμεταλλεύτηκαν τμήματα των 

                                                 
272

 Εκ των οποίων η πλειονότητα εξοφλήθηκε από 2 επιχειρήσεις, τα Εριοκλωστήρια Πεννιέ 

(66.859,59$) και Ιωάννη Κατσάρη (47.688,10$).  
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 Φάκελος ΠΙΟΠ ΟΧΟΑ «Γενική ανακεφαλαίωσις δανείων»,  FOA3/SE6/SS10/FI1, βλ και 

Παράρτημα, Πίνακας 8. 
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 ΦΕΚ 5075/28-06-2001, η ανάκληση έγινε επειδή η εταιρεία δεν προέβη στην αύξηση μτχ. 

κεφαλαίου έως 20 εκατ. δρχ. όπως προβλεπόταν από τον Ν2579/17-02-1998  
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εργοστασίων της Λαναράς- Κύρτση
275

. Το εργοστάσιο της Νάουσας θα περιέλθει στα 

τέλη της δεκαετίας του 1970 στην ιδιοκτησία του Γρηγορίου Λαναρά (Βέτλανς- 

Νάουσα), μετονομάστηκε σε Πέλλα – Όλυμπος Α.Ε.,  και έκλεισε οριστικά κατά τη 

δεκαετία του 1990. 

Η εταιρεία της Γρ. Τσίτσης ΟΕ αντιμετώπισε και αυτή μεγάλα προβλήματα 

κατά τη δεκαετία του 1950, οφειλόμενα κυρίως στην έλλειψη του αναγκαίου 

κεφαλαίου κίνησης. Εξαιτίας των συσσωρευμένων χρεών, και επειδή η επιχείρηση 

δεν μπόρεσε να τα ρυθμίσει βάσει του Ν3256/1959
276

, φαίνεται ότι το εργοστάσιο της 

Νάουσας ενοικιάστηκε σε επιχειρηματία από τη Θεσσαλονίκη, και κατόπιν σε 

συνεταιρισμό εργαζομένων
277

. Τελικώς εκπλειστηριάστηκε το 1964, και περιήλθε 

στην ιδιοκτησία της ΕΤΒΑ. Στις εγκαταστάσεις του λειτούργησε για μια περίοδο η 

νέα κλωστοϋφαντουργική επιχείρηση Βαρβαρέσσος ΑΕ. Διαφορετική τύχη είχε το 

εργοστάσιο της Έδεσσας, το οποίο αφού έκλεισε το 1962, περιήλθε και αυτό στην 

ΕΤΒΑ, αλλά στη συνέχεια κατεδαφίστηκε
278

. 

Η εριοβιομηχανία Έρια συνιστά μια ιδιόρρυθμη περίπτωση χρηματοδότησης , 

καθώς αν και εκταμιεύθηκε το σύνολο των εγκριθέντων δανείων, αποκαταστάθηκαν 

οι ζημίες, και εισήχθησαν σύγχρονα μηχανήματα τα οποία όμως δεν 

εγκαταστάθηκαν, το εργοστάσιο της δεν μπόρεσε να επαναλειτουργήσει.  Ως 

φαίνεται οι μέτοχοι της εταιρείας δεν διέθεταν το απαραίτητο κεφάλαιο κίνησης, και 

ασχολήθηκαν με άλλου είδους επιχειρήσεις
279

. Καθόλη τη δεκαετία του 1950 

υπήρξαν ανεπιτυχείς προσπάθειες να ανοίξει και πάλι το εργοστάσιο. Τελικά ήταν η 

Βέτλανς η οποία ανέλαβε το 1961 να επαναλειτουργήσει το εργοστάσιο, το οποίο 

έκτοτε θα ακολουθήσει την τύχη της ιδιοκτήτριας εταιρείας. 

Η Βέτλανς αποτέλεσε μια διαφορετική περίπτωση δανειοδοτηθείσας 

βιομηχανίας. Υπό τη διεύθυνση του νεαρού τότε Γρηγόρη (Γώλη) Λαναρά
280

, του 
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 Φάκελος ΠΙΟΠ Λαναρά-Κύρτση «Εκθέσεις Ελέγχου» FOA2/SE2/SS4/FI43001/SFL9, Έκθεση 

Κόνδη, Έκθεση Γκλαβάνη. Οι εταιρείες ήταν η ΕΡΜΑΚ ΕΠΕ και η ΛΑΝΑΚΑΜ οι οποίες  

εκμεταλλεύονταν το φινιριστήριο και το κλωστήριο του εργοστασίου Αθηνών, και η Κ.Λαναράς ΟΕ 

που είχε εγκαταστήσει ατράκτους πεννιέ στο εργοστάσιο Ναούσης. Βλ. και Εφημ. Φωνή της Νάουσας 

25-11-1962, Τα νέα Κλωστήρια Λαναρά πρέπει να γίνουν εδώ, για τις αντιδράσεις της 

φημολογούμενης ίδρυσης κλωστηρίου των Αφων Κ. Λαναρά στη Χαλκίδα. 
276

 Φάκελος ΠΙΟΠ Γρ.Τσίτσης & Σια ΟΕ «Εκθέσεις», FOA2/SE2/SS4/FI43003/SFL6. 
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 Εφημ. Φωνή της Νάουσας 22-06-1962 Κλειστόν και πάλι το εργοστάσιον Γρ. Τσίτση. Εφημ. Φωνή 

της Νάουσας 01-11-1964 Στο σφυρί τα εργοστάσια Λαναρά και Κύρτση. 
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 Χριστίνα Ζαρκάδα-Πιστιόλη, «Εργοστάσια Κλωστοϋφαντουργίας στην Έδεσσα»… ο.π., σ.38-39 
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 Εφημ. Φωνή της Νάουσας 25-01-1953 Το Εργατικό Κέντρο καταγγέλλει: Η διεύθυνσις της ΕΡΙΑ, 

διέθεσε χρήματα του Σχεδίου Μάρσαλ εις μεταλλεία της Θάσου. 
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 Ο οποίος γεννήθηκε το 1928 και αποβίωσε το 2008, βλ. και Παράρτημα Γενεαλογικό δέντρο 

οικογένειας Λαναρά, 2
ος

 κλάδος.  
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ετέρου κλάδου της οικογενείας, χρηματοδοτήθηκε από το δεύτερο πρόγραμμα 

ενίσχυσης των «συμμοριόπληκτων βιομηχανιών». Έως τα μέσα της δεκαετίας του 

1950 φαινόταν ότι θα ακολουθούσε το παράδειγμα των άλλων βιομηχανιών που δεν 

μπόρεσαν να ορθοποδήσουν μεταπολεμικά
281

. Ωστόσο μετά την αναγκαστική 

διαχείριση στην οποία εισήλθε το 1956, μετά από αλλεπάλληλες απειλές 

πλειστηριασμών από διάφορους φορείς οι οποίοι δεν πραγματοποιήθηκαν, πέτυχε 

απανωτές ρυθμίσεις των δανείων ΚΕΔ και στις αρχές της δεκαετίας του 1960 

εκμίσθωσε και επαναλειτούργησε το εργοστάσιο της Έρια
282

. Το 1967 πλέον, έκθεση 

της ΕΤΒΑ χαρακτήριζε την οικονομική της κατάσταση ως ικανοποιητική, και 

συμπέραινε ότι θα μπορούσε να αποπληρώσει κανονικά τα δάνεια της
283

. Η εταιρεία 

με το γνωστό  εμπορικό σήμα «Κουβέρτες Βέτλανς-Νάουσα», θα παραμείνει υπό τον 

έλεγχο της οικογένειας Λαναρά έως τα μέσα της δεκαετίας του 1990. Στη συνέχεια 

θα αλλάξει ιδιοκτησία
284

, και θα κλείσει στις αρχές του 2000 μην μπορώντας να 

ανταποκριθεί στην αλλαγή των συνθηκών της ελληνικής κλωστοϋφαντουργίας.  

Η χρηματοδότηση των «συμμοριόπληκτων βιομηχανιών» συνοδεύτηκε από 

τις παθογένειες που χαρακτήρισαν ένα μεγάλο μέρος των μεταπολεμικών 

πιστοδοτήσεων. Τα ποσά που δόθηκαν ήταν αρκετά για την αποκατάσταση των 

κτιριακών ζημιών, και σε αρκετές περιπτώσεις κάλυψαν τις ανάγκες εισαγωγής νέου, 

τεχνολογικά πιο προηγμένου εξοπλισμού, προκειμένου να αντικατασταθούν τα 

κατεστραμμένα μηχανήματα. Αν και δεν απαιτήθηκε η συμμετοχή των επιχειρήσεων 

στη διαδικασία ανασυγκρότησης των  εγκαταστάσεων τους, βασική παραδοχή του 

προγράμματος ήταν ότι οι μέτοχοι θα συνεισέφεραν το απαραίτητο κεφάλαιο κίνησης 

για τη συνέχιση της λειτουργίας τους. Στις περισσότερες περιπτώσεις που έχουμε 

υπόψη μας αυτό δε συνέβη, αρκετές επιχειρήσεις υπολειτούργησαν, εργάστηκαν για 

λογαριασμό τρίτων, ή δε λειτούργησαν καθόλου.  Η απροθυμία ή αδυναμία των 

μετόχων να επενδύσουν στην ίδια τους την επιχείρηση συνοδευόταν από μια 

εδραιωμένη πεποίθηση (η οποία ενισχυόταν ίσως από ιδιωτικές πολιτικές 

διαβεβαιώσεις) ότι  τα «συμμοριόπληκτα» δάνεια ήταν μια μορφή ανταπόδοσης του 
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 Βλ. και έκθεση Δασκαλάκη 3-10-1956 στο Φάκελος ΠΙΟΠ Βέτλανς, «Εκθέσεις» 

FOA2/SE2/SS4/FI43028/SFL5, όπου αναφέρεται σε αναμενόμενη πλήρη κατάρρευση. 
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 Φάκελος ΠΙΟΠ Βέτλανς, «Αλληλογραφία μέχρι τέλους Δεκεμβρίου 1966» 

FOA2/SE2/SS4/FI43028/SFL3. 
283

 Έκθεση Καλεμκέρη 31-01-1967 Φάκελος ΠΙΟΠ Βέτλανς «Εκθέσεις»…ο.π. 
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Διαδικτυακή έκδοση εφημ. Ριζοσπάστης 17-09-1998 

http://www.rizospastis.gr/story.do?id=3740705, όπως εθεάθη την 25-01-2017, όπου αναφέρεται ως 

εργοδότης ο Θ. Τσίτσης. 

http://www.rizospastis.gr/story.do?id=3740705
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κράτους στις θυσίες των επιχειρηματιών, υπό τη μορφή «δωρεάς», συνεπώς θα 

έπρεπε να έχουν μια διαφορετική αντιμετώπιση σε σχέση με τα υπόλοιπα δάνεια 

ανασυγκρότησης. Δεν προκαλεί οπότε έκπληξη ότι μεγάλο μέρος των δανείων 

κατέληξαν στις «παγωμένες πιστώσεις», και δεν αποπληρώθηκαν ποτέ. 

 

 

Η λειτουργία του ΟΧΟΑ 

 O ΟΧΟΑ ιδρύθηκε την 29-07-1954 με τη σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ της 

Ελληνικής κυβερνήσεως και της Αμερικανικής Αποστολής στην Ελλάδα «περί 

καταργήσεως της Κεντρικής Επιτροπής Δανείων και ιδρύσεως Οργανισμού 

Χρηματοδοτήσεως Οικονομικής Αναπτύξεως», όπως επικυρώθηκε με το Ν.Δ. 

2970/30-08-1954
285

. Ο νέος οργανισμός ήταν νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, 

είχε διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, και λειτουργούσε με τραπεζικούς κανόνες 

και κριτήρια. Ως σκοπό είχε την είσπραξη και παρακολούθηση των ήδη 

χορηγηθέντων δανείων της ΚΕΔ και της AMAG, την ενίσχυση με χορήγηση 

μεσομακροπρόθεσμων δανείων, ή με συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο 

επιχειρήσεων ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, οι οποίες θα συνέβαλλαν στην οικονομική 

ανάπτυξη της χώρας, και τη χρηματοδότηση ειδικών δανειακών προγραμμάτων που 

θα διαχειρίζονται η ΑΤΕ και η ΕΚΤ
286

.  Ο ΟΧΟΑ είχε την επιπλέον δυνατότητα της 

απευθείας χορήγησης δανείων (χωρίς την διαμεσολάβηση των ενδιάμεσων 

Τραπεζών)
287

. Τα κεφάλαια του ΟΧΟΑ προέρχονταν από τα στοιχεία του 

ενεργητικού (οφειλόμενα κεφάλαια και τόκοι) της ΚΕΔ, αλλά θα μπορούσαν να 

ενισχυθούν με πρόσθετα κεφάλαια από το ελληνικό δημόσιο και από τους 

λογαριασμούς που τηρούνταν σε προγράμματα της Αμερικανικής Αποστολής, και με 

αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.  

 Ο ΟΧΟΑ είχε διαφορετική διοικητική διάρθρωση από την ΚΕΔ. Έτσι 

διοριζόταν, βάσει Βασιλικού Διατάγματος, Γενικός Διευθυντής του οργανισμού με 

πενταετή θητεία. Βασικό εγκριτικό όργανο ήταν το εξαμελές Συμβούλιο του ΟΧΟΑ, 

το  οποίο απαρτιζόταν από το Γενικό Διευθυντή, τον Διοικητή της Τραπέζης 

Ελλάδος, έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Συντονισμού, τον Διευθυντή της 

Αμερικανικής Αποστολής, και δύο Διοικητές ή Γενικούς Διευθυντές των 
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 ΦΕΚ /203/30-08-1954. 
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 Για τη χορήγηση ειδικών γεωργικών δανείων και στεγαστικών δανείων χαμηλού επιτοκίου. 
287

 Οι όροι των δανείων αυτών θα εγκρίνονταν κατ’ αρχάς από τη Νομισματική Επιτροπή. 
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εξουσιοδοτημένων Τραπεζών. Σημαντική διαφορά με την ΚΕΔ ήταν ότι για τις 

εγκρίσεις δεν ήταν απαραίτητη πλέον η συναίνεση του Αμερικανού αντιπροσώπου 

αλλά η απλή πλειοψηφία. Τα άλλα δύο όργανα τα οποία ήλεγχαν τον ΟΧΟΑ, και  

συμπλήρωναν τη δομή του νέου οργανισμού ήταν το εποπτικό Συμβούλιο και οι 

Ελεγκτές.  

 Η διαδικασία χορήγησης των δανείων μέσω των ενδιάμεσων Τραπεζών ήταν 

η ίδια με αυτή της ΚΕΔ. Τα δάνεια χορηγούνταν με ρήτρα δολαρίου. Οι συνθήκες 

έγκρισης των αιτούμενων χρηματοδοτήσεων ήταν οι συνήθεις τραπεζικοί (η φήμη 

του δανειζόμενου, οι προσφερόμενες εξασφαλίσεις, η ιδία συμμετοχή, κ.α.), αλλά 

λαμβάνονταν υπόψη και άλλα κριτήρια, όπως η αναμενόμενη απασχόληση εργατικού 

δυναμικού, και η συμβολή της επιχείρησης στο ισοζύγιο πληρωμών. Απαραίτητος 

όρος ήταν η ήταν η ιδία συμμετοχή με τουλάχιστον 50%, ενώ σε ιδιάζουσες 

περιπτώσεις αυτή μπορούσε να ανέλθει σε 40%. Ο Γενικός Διευθυντής συνέτασσε 

έκθεση για κάθε αιτούμενη χρηματοδότηση η οποία υποβαλλόταν στο Διοικητικό 

Συμβούλιο για έγκριση. Ακόμη και μετά την έγκριση οι αρμόδιες υπηρεσίες του 

ΟΧΟΑ παρακολουθούσαν τη διαδικασία της δανειοδότησης
288

. Τα αρχικά επιτόκια 

κυμαίνονταν στο 7%, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις χορηγούνταν χαμηλότερα επιτόκια 

έως και το 5%. Η διάρκεια των δανείων κυμαινόταν από 5 έως 25 έτη, αναλόγως του 

κλάδου χρηματοδότησης
289

. 

 O νέος οργανισμός κληρονόμησε υφιστάμενα δάνεια περίπου 81 εκατ. 

δολαρίων από την ΚΕΔ και την AMAG
290

. Πολλά από τα δάνεια αυτά δεν 

εξυπηρετούνταν ήδη από την προηγούμενη περίοδο της ΚΕΔ, και είχαν ήδη 

χαρακτηριστεί ως «παγωμένες πιστώσεις»
291

. Κατά τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας 

του η κύρια προσπάθεια του ΟΧΟΑ αναλώθηκε στην είσπραξη των καθυστερημένων 

οφειλών των παλαιών δανείων, όπου και σημειώθηκε βελτίωση της ρευστοποίησης, η 
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 Χριστίνα Λεβεντάκου Κεντρική Επιτροπή Δανείων…, ο.π. σ.35-37. 
289

 ο.π. σ.37-39. Χαμηλότερα επιτόκια ίσχυαν σε απευθείας χρηματοδότηση του ΟΧΟΑ (6,5%), σε 

έργα «εξαιρετικής σημασίας» (κάτω από 6%), αλλά και σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις (ως 5%). Μετά 

την θέσπιση ειδικών κινήτρων για ενίσχυση των παραγωγικών επενδύσεων τα επιτόκια μειώθηκαν έως 

και 1% σε δάνεια που χορηγούνταν κατευθείαν από τον ΟΧΟΑ για εξαγωγικές, νέες επεκτεινόμενες 

και συγχωνευόμενες  επιχειρήσεις. Η συνήθης διάρκεια για βιομηχανικές επιχειρήσεις ήταν 10 έτη, για 

ξενοδοχεία ως 15 έτη, και για επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας ως 25 έτη. 
290

 Φάκελος ΠΙΟΠ ΟΧΟΑ «Συγκεντρωτικά στοιχεία δανείων» FOA3/SE6/SS10. Με ημερομηνία 30-

06-1954 είχαν χορηγηθεί 77.700.911,55$ από την ΚΕΔ και 2.988.842,11 από την AMAG. Σε 

δημοσίευμα του Οικ. Ταχυδρόμου της 23-05-1957, Ένας απολογισμός του έργου του ΟΧΟΑ, γίνεται 

λόγος για συνολικό ποσό 79,4 εκατ. δολαρίων.  
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 Εφημ. «Το Βήμα», Μελετάται το θέμα της ταχύτερης είσπραξης των παγωμένων πιστώσεων και η 

τροποποίηση της διαδικασίας παροχής δανείων από την ΚΕΔ, 05-02-1954. 
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οποία ωστόσο δεν χαρακτηριζόταν ως θεαματική
292

. Εντωμεταξύ η κυβερνητική 

στόχευση της λειτουργίας του ΟΧΟΑ ως κύριου οργανισμού άσκησης της 

βιομηχανικής πίστης αντιμετωπίστηκε κριτικά και από τον τύπο και από τις 

υπόλοιπες εμπορικές Τράπεζες. Σε άρθρα του Οικ. Ταχυδρόμου επισημαίνεται ότι 

κατά την πρώτη τριετία της λειτουργίας του ο οργανισμός χρηματοδότησε  

περισσότερο άλλους κλάδους εκτός του βιομηχανικού
293

, ότι δεν νοείται να ασκείται 

η βιομηχανική πιστωτική πολιτική σε ένα ανεξάρτητο κράτος από ένα όργανο με 

μέλη ξένους πολίτες (τον Αρχηγό της Αμερικανικής Αποστολής)
294

,  και εκφράζεται 

και η άποψη του Διοικητή της ΕΤΕ Β. Κυριακόπουλου σε ετήσια έκθεση του 1957, 

ότι ο ΟΧΟΑ θα έπρεπε να ενταχθεί στην ΕΤΕ
295

. Η έλλειψη προγράμματος, η απειρία 

του νέου οργανισμού, και η ανεπαρκής εγκριτική πολιτική στη χορήγηση των 

δανείων, επισημαίνεται και σε μελέτες εκδόσεως της ΕΤΕ εκείνης της περιόδου
296

 

 Με το ΝΔ 3733/31-08-1957 τροποποιήθηκε η αρχική σύμβαση που είχε 

υπογραφεί το 1954. Ο οργανισμός θα μπορούσε πλέον να ρυθμίζει τις παλαιότερες  

οφειλές με τη σύμφωνη γνώμη 4 μελών του Συμβουλίου
297

, να αναζητά κεφάλαια από 

χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς του εσωτερικού ή εξωτερικού, να χρηματοδοτεί 

απευθείας επιχειρήσεις χωρίς να ζητά τη σύμφωνη γνώμη της ΝΕ, και να προβαίνει 

σε παροχή εγγυήσεων για την εισαγωγή κεφαλαιουχικών αγαθών από παραγωγικές 

επιχειρήσεις, προς τους προμηθευτές τους ή για χρηματοδότηση τους από τρίτο 

φορέα εφόσον αυτός παρέχει πίστωση τουλάχιστον 5 ετών. Επίσης περιέρχονταν 

στον οργανισμό τα κεφάλαια του προγράμματος των 10 εκατ. δολαρίων (μέσω 

αύξησης μετοχικού κεφαλαίου), τα οποία είχαν εξαιρεθεί από την αρχική σύμβαση
298

. 

Είναι λοιπόν φανερό ότι ο ΟΧΟΑ αναζητούσε κεφάλαια προκειμένου  να μπορέσει 
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 Σύμφωνα με τα στοιχεία του δημοσιεύματος του Οικ. Ταχυδρόμου της 23-05-1957, ο.π. ο 

πραγματικός βαθμός ρευστοποίησης (είσπραξης δηλαδή των καθυστερήσεων) ανερχόταν σε περίπου 

14%. Σε πίνακα του δημοσιεύματος, μεγάλο βαθμό καθυστέρησης αντιμετωπίζει η καταστραφείσα 

(«συμμοριόπληκτη») βιομηχανία με 17,43% και τα μεταλλεία με 12,34% ποσοστά εξυπηρέτησης, ενώ 

αντίστοιχα τα βιομ. δάνεια είχαν 75,80% και εκείνα σε επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας 86,50% ποσοστά 

εξυπηρέτησης. 
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 Εφημ. Οικ. Ταχυδρόμος, 23-05-1957, ο.π. όπου αναφέρεται ότι αν αφαιρεθούν οι ειδικές 

χορηγήσεις προς τα μεταλλεία οι βιομηχανικές χορηγήσεις αποτελούν μόνο το ένα τρίτο των δανείων. 
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 Εφημ. Οικ.Ταχυδρόμος 27-06-1957, όπου επισημαίνεται χαρακτηριστικά ότι τα υπό διαχείριση 

κεφάλαια δε θα προέρχονται πλέον μόνο από την αμερικανική βοήθεια, αλλά και από άλλες εγχώριες 

και ξένες πηγές. 
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 ο.π. Επιβάλλεται ένταξις του ΟΧΟΑ εις την ΕΤΕ, Έκθεση πεπραγμένων 1956, όπου αναδεικνύει 

την πείρα της ΕΤΕ στις βιομηχανική πίστη, σε αντίθεση με την απειρία του ΟΧΟΑ. 
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 Εξελίξεις και προβλήματα της ελληνικής βιομηχανίας, Ά Βαμβακουργία…, ο.π., σ.9. 
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 Με μείωση επιτοκίου και παράταση της αποπληρωμής έως 20 έτη, αλλά σε ειδικές περιπτώσεις έως 

και 30 έτη, και η μείωση του συνολικού ποσού αποπληρωμής.   
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 ΦΕΚ 162/31-08-1957. 
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να διαθέσει μεγαλύτερες πιστώσεις για την ανάπτυξη της οικονομίας, καθώς η 

κεφαλαιακή του επάρκεια από τα τοκοχρεολύσια που εισέπραττε από τα παλαιότερα 

δάνεια δεν ενισχυόταν αρκετά. Πράγματι υπήρξαν νέες κεφαλαιακές ενέσεις  μέσω 

δανεισμού, ποσού 3 εκατ. δολαρίων το 1959, και 8 εκατ. και 5 εκατ. δολαρίων το 

1962
299

. Τελικώς όμως τα ποσά που χορηγήθηκαν δε δικαίωσαν τις προσδοκίες για το 

νέο οργανισμό
300

. Σε κατάσταση που εμφανίζει τα εγκριθέντα δάνεια από την ίδρυση 

του έως και την 31-12-1961 το συνολικό ποσό των εγκρίσεων ανέρχεται σε περίπου 

81 εκατ. δολάρια, εκ των οποίων περίπου 26,5 εκατ. δολάρια αφορούσαν 

βιομηχανικές χρηματοδοτήσεις
301

. 

 Αντικείμενο κριτικής ωστόσο έγινε ο ΟΧΟΑ και εξαιτίας της εκμετάλλευσης 

των διατιθέμενων πόρων για την ικανοποίηση ευνοιοκρατικών αιτημάτων από την 

πλευρά των τότε Κυβερνήσεων. Ενδεικτική ήταν η χρηματοδότηση της εταιρείας του 

τέως Προέδρου των κλωστοϋφαντουργικών οργανώσεων Ελλάδος Στέργιου  

Τεγόπουλου, Υιοί Ι.Τεγόπουλου, Υφαντουργική Τρικάλων ΑΕ με δύο εργοστάσια σε 

Τρίκαλα και Αθήνα. Μετά από απανωτές απορρίψεις δανειοδότησης από την ΚΕΔ, η 

επιχείρηση χρηματοδοτήθηκε με ομόφωνη απόφαση από τον ΟΧΟΑ με Κεφάλαιο 

Κίνησης ποσού 150.000$ το 1957
302

, ρύθμισε την οφειλή της ένα έτος μετά, και 

προχώρησε σε παύση εργασιών το 1959.  Για την επαναλειτουργία του εργοστασίου 

των Τρικάλων σε συνεργατική βάση το 1961 φαίνεται ότι ο Αντιπρόεδρος της τότε 

κυβέρνησης Καραμανλή, Παν. Κανελλόπουλος υποσχέθηκε κρατική ενίσχυση μέσω 

του ΟΧΟΑ, που τελικά δεν πραγματοποιήθηκε
303

. Η διάδοχη επιχείρηση της Ειρήνης 

Στέργιου Τεγόπουλου τον Μάιο του 1963, προκειμένου να πετύχει την παροχή 

                                                 
299

 Χριστίνα Λεβεντάκου Κεντρική Επιτροπή Δανείων…, ο.π. σ.40-41 Η πρώτη χρηματοδότηση 

προερχόταν από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και είχε εικοσαετή διάρκεια με στόχο τη 

δανειοδότηση κυρίως τουριστικών επιχειρήσεων, η δεύτερη από τον πιστωτικό οίκο Manufacturers 

Hanover Trust Co, και η Τρίτη από το Agency for International Development. 
300

 Ενδεικτικό της κριτικής που ασκείται, είναι ότι το άρθρο του Οικ. Ταχυδρόμου της 17-06-1958, Η 

αζητησία μακροπρόθεσμων πιστώσεων, όπου επισημαίνεται ότι ο ειδικός αυτός οργανισμός, με 

διευρυμένες το 1957 πιστωτικές αρμοδιότητες, χορήγησε μόλις 93 εκατ. δρχ. κατά το έτος αυτό, σε 

αντίθεση με τα 390 εκατ. δρχ. που είχε χορηγήσει το 1956, και τα 157 εκατ. δρχ. που είχαν χορηγήσει 

οι εμπορικές Τράπεζες. 
301

 Φάκελος ΠΙΟΠ ΟΧΟΑ «Συγκεντρωτικά στοιχεία δανείων», ο.π. στις βιομηχανικές χορηγήσεις δεν 

περιλαμβάνονται και αυτές προς τα μεταλλεία (περίπου 18 εκατ. δολάρια). 
302

 Βλ. και Φάκελο ΠΙΟΠ Υιοί Ι. Τεγόπουλου ΑΕ «Απόφασις Συμβουλίου» 

FOA3/SE6/SS3/FIK33112/SFL2. Η αρχική εισήγηση του Γενικού Διευθυντή ήταν για 100.000$. Βλ. 

και Φάκελο ΠΙΟΠ  Υιοί Ι. Τεγόπουλου ΑΕ «Εισηγητικόν Σημείωμα» 

FOA3/SE6/SS3/FIK33112/SFL7.  
303

 Φάκελος ΕΤΕ «Υιοί Ι. Τεγόπουλου ΑΕ» 1-10-101-370. Οι σχετικές αναφορές γίνονται σε 

δημοσιεύματα των τοπικών εφημερίδων Δημοκρατική Ελπίς 24-12-1961 και Ελευθέρα Γνώμη 13-01-

1962.  



73 

 

πιστωτικών διευκολύνσεων από πλευράς ΕΤΕ με την οποία συνεργαζόταν, θα 

«απειλήσει» με την πιθανότητα χρηματοδότησης απευθείας από τον ΟΧΟΑ
304

.  

 Όπως είδαμε προηγουμένως, είχε από νωρίς τεθεί το ζήτημα της αποχώρησης 

του αντιπροσώπου της Αμερικανικής Αποστολής από τον ΟΧΟΑ. Δημοσίευμα του 

Οικ. Ταχυδρόμου του Νοεμβρίου 1960 προανήγγελλε την αποχώρηση των 

Αμερικανών μετά από μακροχρόνιο αίτημα της ελληνικής πλευράς
305

. Η σχετική 

σύμβαση αποχώρησης υπεγράφη την 22-06-1961, και επικυρώθηκε με το Ν.Δ. 

4244/18-09-1962
306

. Η μεταβολή αυτή ωστόσο δε φαίνεται να επηρέασε ιδιαίτερα την 

περιορισμένη αναπτυξιακή ικανότητα του οργανισμού.  Θα λειτουργήσει έως και την 

16-09-1964, οπότε με το υπ’ αριθμ. 4366 Ν.Δ. της νέας Κυβέρνησης Γεωργίου 

Παπανδρέου θα συγχωνευθεί με τον ΟΒΑ και τον ΟΤΠ για να δημιουργηθεί η 

Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως (ΕΤΒΑ)
307

. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
304

 Φάκελος ΕΤΕ «Κλωστήριο Δραπετσώνας, Υιοί Ι. Τεγόπουλου ΑΕ υπό ειδική εκκαθάριση»1-39-28-

9. Η «επαπειλούμενη» χρηματοδότηση, η οποία δεν πραγματοποιήθηκε προέβλεπε μετατροπή της 

εταιρείας σε ΑΕ και συμμετοχή ξένων επενδυτών. 
305

 Εφημ. Οικ. Ταχυδρόμος, Οι Αμερικανοί αποχωρούν οριστικώς της διοικήσεως του Οργανισμού 

Χρηματοδότησης Οικονομικής Αναπτύξεως. Αναμορφούται ριζικά διευρυνομένων των αρμοδιοτήτων 

του, 03-11-1960. 
306

 ΦΕΚ 150/18-09-1962. 
307

 ΦΕΚ 158/16-09-1964. 
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4
ο
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

Η πορεία των χρηματοδοτήσεων στην περίοδο της ΚΕΔ 

 

 

Το εργοστάσιο των Εριοκλωστηρίων Πεννιέ  μετά την καταστροφή, πηγή Ριζοσπάστης 06-10-2010 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναφερθούμε στις καταστροφές τις οποίες υπέστη η 

επιχείρηση των Εριοκλωστηρίων Πεννιέ κατά την κατάληψη της Νάουσας από το 

ΔΣΕ. Κατόπιν θα παραθέσουμε τις αιτήσεις τις οποίες υπέβαλε προκειμένου να 

αποκαταστήσει τις  κτιριακές και μηχανολογικές ζημιές, τους όρους των δανείων τα 

οποία χορηγήθηκαν από την ΚΕΔ μέσω ΕΤΕ για το συγκεκριμένο αυτό σκοπό, και τη 

διαδικασία της εκταμίευσης των δανείων αυτών. 

 

Οι Καταστροφές  

Όπως είδαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο, η επιχείρηση των Εριοκλωστηρίων 

Πεννιέ υπέστη σημαντικές ζημίες το διάστημα 11-14 Ιανουαρίου 1949, κατά το οποίο 

ο ΔΣΕ είχε υπό την κατοχή του την πόλη της Νάουσας. Για τα εμπορεύματα τα οποία 

καταστράφηκαν, η επιχείρηση ενέγραψε στα βιβλία της ζημιά ποσού 1.338.000.000 

δρχ.
308

 Για τις ζημιές στις κτιριακές εγκαταστάσεις, αν και υπεβλήθη έκθεση των 

                                                 
308

 Φάκελος ΠΙΟΠ Εριοκλωστήρια Πεννιέ «Εκθέσεις Ελέγχου» ο.π. , Έκθεση Νικολάρα, 25-4-1950. 
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πολιτικών μηχανικών της Τραπέζης Ελλάδος
309

, δεν έχουμε στη διάθεση μας κάποια 

επίσημη καταγραφή ή και εκτίμηση των ζημιών που υπέστη το συγκρότημα του 

εργοστασίου. Διαθέτουμε  μόνο τις καταγραφές και αποτιμήσεις στις οποίες προέβη η 

ίδια η εταιρεία, προκειμένου να συνοδέψει τις αιτήσεις προς την ΕΤΕ για 

χρηματοδότηση μέσω ΚΕΔ, ώστε να  αποκατασταθεί η λειτουργία του εργοστασίου. 

Σε έγγραφο που επισυνάπτεται στην αίτηση χρηματοδότησης της 13-05-1949, 

αναφέρεται ότι ένα συνολικό εμβαδόν 3.328 τ.μ. εκ του συνόλου των 4.850 τ.μ. του 

εργοστασιακού συγκροτήματος που περιελάμβανε τα Εριοκλωστηρία μαζί με την 

κατοικία του Διευθυντού (2.211 τ.μ.), τα Βαφεία (290 τ.μ.), το Πεννιάζ (437 τ.μ.) και 

την Αποθήκη (390 τ.μ.), είχε βομβαρδιστεί, ανατιναχθεί ή πυρποληθεί
310

. Σε 

μεταγενέστερο έγγραφο της εταιρείας της 04 Μαρτίου 1950, παρατίθεται δεύτερος 

πίνακας, που περιλαμβάνει αναλυτικότερα τις προκληθείσες  ζημίες, ανά κτίριο του 

συγκροτήματος
311

. Και τα δύο έγγραφα συγκλίνουν στο ποσό που απαιτείται για την 

αποκατάσταση, ήτοι 668.850.000 δρχ.
312

 

Για το μέγεθος των ζημιών του μηχανολογικού εξοπλισμού στο εργοστάσιο  

της Νάουσας ωστόσο συντάχθηκε έκθεση από τον Επιθεωρητή Βιομηχανίας Γενικής 

Διοίκησης Βορείου Ελλάδος Γ. Σακελλαρόπουλο. Αντίγραφο της έκθεσης 

επισυνάπτεται στις προαναφερθείσες αιτήσεις της επιχείρησης για χρηματοδότηση 

μέσω ΚΕΔ. Ο επιθεωρητής καταγράφει τις ζημιές, ολικές ή μερικές, που υπέστη ο 

μηχανολογικός εξοπλισμός της επιχείρησης, και προσδιορίζει την αναγκαιότητα  

αντικατάστασης ή επισκευής των μηχανημάτων που είχαν υποστεί φθορά. Από την 

έκθεση συμπεραίνουμε ότι το μεγαλύτερο μέρος των μηχανημάτων του κτιρίου του 

Βαφείου είχε καταστραφεί, ενώ και στο κτίριο του Κλωστηρίου, η μονάδα του 

εριοκλωστηρίου είχε και αυτή σε μεγάλο βαθμό καταστραφεί. Το μεγαλύτερο μέρος 

του υπόλοιπου εξοπλισμού που βρισκόταν στο ισόγειο του κτιρίου, παρέμεινε 

                                                 
309

 Φάκελος ΠΙΟΠ «Πρακτικά ΚΕΔ, Συνεδρίασις 33η, της 14ης Ιουνίου 1949» FOA2/SE1/SS1/FI33, 

όπου στην απόφαση χρηματοδότησης των «συμμοριόπληκτων» βιομηχανιών αναφέρεται ότι η 

Επιτροπή έλαβε υπ’ όψιν της τις εκθέσεις των πολ.μηχανικών των κ. Δ.Καραντινού και Αν.Βάρδακα 

που προέβησαν σε επιτόπια εξέταση των ζημιών στις πόλεις της Νάουσας, των Τρικάλων και της 

Καρδίτσας, βάσει της 31-5-49 απόφασης της ΚΕΔ. 
310

 Φάκελος ΠΙΟΠ Εριοκλωστήρια Πεννιέ «Αλληλογραφία», ο.π..  
311

 Φάκελος ΕΤΕ 1-44-8-315, ο.π. όπου αναφέρονται ποσοστά ζημιών 20% στο Εριοκλωστήριο, 50% 

στο Βαμβακουργείο, 100% στα Βαφεία νημάτων και μαλλιών, 50% στο Λεβητοστάσιο, και 40% στις 

αποθήκες. 
312

 Το ίδιο ποσό περίπου (669 εκατ.δρχ.) είχε εγγράψει και στα βιβλία της ως ζημιές επί οικοδομών 

όπως αναφέρεται στο Φάκελο ΠΙΟΠ Εριοκλωστήρια Πεννιέ «Εκθέσεις Ελέγχου», ο.π. 
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άθικτος, ενώ στο ά όροφο υπήρξαν περιορισμένες ζημιές
313

. Σε κατάσταση της ίδιας 

της επιχείρησης βασισμένη στη συγκεκριμένη έκθεση, προκύπτει ότι από τα 139 

προϋπάρχοντα μηχανήματα τα 94 χαρακτηρίζονται ως «διασωθέντα», 25 

«καταστραφέντα μερικώς» και 20 «καταστραφέντα ολικώς».  

Σύμφωνα με την αναλυτική περιγραφή των ζημιών, ο συντάκτης της έκθεσης   

υπολογίζει τις ζημιές του εξοπλισμού σε 3.645.000 δρχ.
314

.  Η επιχείρηση ωστόσο 

καθόρισε με διαφορετικά  κριτήρια την αναγκαία δαπάνη για την αποκατάσταση του 

εργοστασιακού της εξοπλισμού. Έτσι στην αίτηση της 13 Μάιου 1949 οι 

απαιτούμενες εργασίες προς επανόρθωση και αποκατάσταση των μηχανημάτων 

απαιτούσαν σύμφωνα με την κρίση της εταιρείας 314.020$ και 1.315.150 εκατ. δρχ., 

σύνολο 6.455.350.000 δρχ.
315

.  

 

Το Ά δάνειο ΚΕΔ 25.300$ για κτιριακή αποκατάσταση  

Όπως είδαμε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, μετά τις καταστροφές που είχε 

προκαλέσει ο Δημοκρατικός Στρατός σε επιχειρήσεις διαφόρων πόλεων της Ελλάδος, 

δημιουργήθηκε το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο για την χρηματοδότηση της 

αποκατάστασης των ζημιών μέσω της αμερικανικής βοήθειας, προσθέτοντας ένα 

ακόμη κλάδο στις κατηγορίες της χρηματοδότησης, εκείνο των «συμμοριόπληκτων 

βιομηχανιών». Η επιχείρηση των Εριοκλωστηρίων Πεννιέ με το έγγραφο της 13 

Μαΐου 1949, αιτήθηκε την ένταξη της, στη ειδική αυτή κατηγορία χρηματοδότησης 

ζητώντας δάνειο ποσού 700.000.000 δρχ. για την αποκατάσταση των κτιριακών 

ζημιών, και 350.000$, μαζί με 1.500.000.000 δρχ. για την αποκατάσταση των ζημιών 

                                                 
313

 Φάκελος ΕΤΕ 1-44-8-315, ο.π. όπου αναφέρονται συγκεκριμένα ότι στο κτίριο του Βαφείου ένα 

ηλεκτρικό πλυντήριο-στεγνωτήριο έχει υποστεί ζημιές που το καταστούν μη επιδιορθώσιμο, 5 βαφεία 

Τοπς έχουν καταστραφεί, όπως και μια υγραντική μηχανή μασουριών. Στη μονάδα του 

Εριοκλωστηρίου καταστράφηκαν, 5 προπαρασκευαστικά μηχανήματα, 3 προγνέστριες, 3 κλωστήρια 

Πεννιέ 200 ατράκτων, και μια κλώστρια 280 ατράκτων. Στο ισόγειο του κτιρίου του Εριοκλωστηρίου 

καταστράφηκαν 5 προγνέστριες, 5 μπομπινίστριες των 60 ατράκτων, 3 τραβηχτικές μηχανές, η 

ηλεκτρική εγκατάσταση κίνησης φωτισμού και υγράνσεως, και διάφορα εξαρτήματα και όργανα 

μετρήσεως. Στον πάνω όροφο 2 κλώστριες Σελφάκτορ θα μπορούσαν να αντικατασταθούν εξαιτίας 

έλλειψης ανταλλακτικών, άλλες 3 κλώστριες χρειάζονται αντικατάσταση, τα 3 μηχανήματα μετρήσεως 

καταστράφηκαν, ενώ η πρέσσα, η μασουρίστρα και οι 2 ανέμες μπορούν να επιδιορθωθούν. Για μια 

αναλυτική επεξήγηση της εργασίας που επιτελεί κάθε μηχάνημα στην κλωστοϋφαντουργική 

βιομηχανία βλ. Λήδα Παπαστεφανάκη, Εργασία, τεχνολογία και φύλο στην ελληνική βιομηχανία, η 

κλωστοϋφαντουργία του Πειραιά 1870-1940, Αθήνα 2009, σ.297-316. 
314

 Φάκελος ΠΙΟΠ Εριοκλωστήρια Πεννιέ «Εκθέσεις Ελέγχου» ο.π.  
315

 Φάκελος ΠΙΟΠ Εριοκλωστήρια Πεννιέ «Αλληλογραφία », ο.π. 
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των μηχανημάτων. Σε αντίθεση με άλλες βιομηχανίες, επισύναψε στην αίτηση όλα τα 

απαιτούμενα από το Νόμο δικαιολογητικά
316

. 

Δε διαθέτουμε το σχετικό διαβιβαστικό της ΕΤΕ, το πιθανότερο ωστόσο είναι 

η θετική της εισήγηση για το αίτημα της επιχείρησης, καθώς προϋπήρχε παλαιότερη 

συνεργασία με την επιχείρηση στον τομέα των ενέγγυων πιστώσεων για τις 

εισαγωγές πρώτων υλών, και είχαν διατυπωθεί ευμενείς κρίσεις για την εταιρεία σε 

παλαιότερα πληροφοριακά σημειώματα (του 1939 και του 1948). Επειδή το κονδύλι 

των 5 δισεκατομμυρίων δρχ. έπρεπε να διατεθεί έως και την 30
η
 Ιουνίου, μέσα σε 

πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα από την υποβολή των αιτήσεων
317

, η ΚΕΔ με  

την υπ’αριθμ. 33 συνεδρίαση της 14-6-1949, συμπεριέλαβε ανάμεσα στις εγκρίσεις 

14 δανείων προς «Βιομηχάνους συμμοριόπληκτων πόλεων», και δάνειο ποσού 

380.000.000 δρχ. για επισκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων των Εριοκλωστηρίων 

Πεννιέ στη Νάουσα.   

Οι όροι του δανείου ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκοί για τα δεδομένα της εποχής. 

Προσέφερε μια ικανοποιητική για επενδυτικό δάνειο, δεκαπενταετή διάρκεια 

αποπληρωμής. Το δάνειο θα είχε χαμηλό, σταθερό επιτόκιο 1% και καταβολή μόνο 

τοκοπληρωμής κατά τα τρία πρώτα έτη της χρηματοδότησης. Στη συνέχεια θα ίσχυε 

σταθερό επιτόκιο 5% για τα υπόλοιπα 12 έτη, φαινόμενο σπάνια για τα επενδυτικά 

δάνεια
318

. Η ενδιάμεση Τράπεζα θα λάμβανε προμήθεια 1% επί του δανείου, και θα 

είχε το δικαίωμα εγγραφής πρώτης υποθήκης επί του χρηματοδοτούμενου 

ακινήτου
319

. Η εκταμίευση των χρημάτων θα γινόταν σταδιακά, αναλόγως της 

προόδου των σχετικών εργασιών. Η απόφαση περιελάμβανε μια σημαντική αναφορά 

στην επιβεβαίωση των προϋπολογισμών των ζημιών των συγκεκριμένων 

επιχειρήσεων από τους εμπειρογνώμονες της Τραπέζης Ελλάδος, που συνοδευόταν  

με την «ευχή» της Επιτροπής να επιτραπεί η χορήγηση με τους ίδιους όρους, 

συμπληρωματικών δανείων, ώστε να ικανοποιηθεί το σύνολο των αιτούμενων 

                                                 
316

 Πολλές επαρχιακές βιομηχανίες δεν τηρούσαν τα απαιτούμενα από το Νόμο λογιστικά βιβλία και 

στις αιτήσεις για χρηματοδότηση της ΚΕΔ, ανέφεραν ότι τα σχετικά οικονομικά στοιχεία είχαν 

καταστραφεί κατά την επίθεση του Δ.Σ. 
317

 Φάκελος ΕΤΕ «Σ. &Β. Τεγόπουλος υφαντήριο βάμβακος», 1-44-7-11,  όπου σε εγκύκλιο της 

Διοίκησης της ΕΤΕ΄, της 5-5-1949, αλλά και σε έγγραφα της ίδιας της ΚΕΔ, καθορίζεται ως 

καταληκτική ημερομηνία αποστολής της αίτησης χρηματοδότησης η 14
η
 Μάιου, και ως καταληκτική 

ημερομηνία παραλαβής η 20
η
 Μαΐου 1949. 

318
 Συνήθως τοκίζονται με κυμαινόμενο επιτόκιο εξαιτίας της μεγάλης διάρκειας αποπληρωμής.  

319
 Διατηρώντας το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετες εξασφαλίσεις από την επιχείρηση, αν αυτό 

κρινόταν αναγκαίο. 
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ποσών
320

. Στην κοινοποίηση της απόφασης προς τις Τράπεζες συμπεριελήφθη και ο 

όρος της χρήσης του ποσού του δανείου μόνο για εργασίες επισκευής και όχι 

επέκτασης των κτιρίων
321

. 

Την 23 Νοεμβρίου 1949 η εταιρεία, εκπροσωπούμενη από τον Θωμά Λαναρά, 

υπέγραψε το δανειστικό συμβόλαιο με την ΕΤΕ υπ’ αρίθμ. 3391, για χρεολυτικό 

ενυπόθηκο δάνειο ποσού 25.300$
322

.  Η σύμβαση αναφέρει, εκτός από τους όρους 

που ήδη παραθέσαμε, ότι καταληκτική ημερομηνία εκταμίευσης οριζόταν η 30
η
 

Ιουνίου 1950, η πρώτη δόση του δανείου έπρεπε να καταβληθεί εντός 60 ημερών από 

την υπογραφή της, και οι υπόλοιπες δόσεις να καταβληθούν σε ημερομηνία όχι 

μεγαλύτερη από 90 ημέρες από την προηγούμενη καταβολή. Το δάνειο, καθώς 

προοριζόταν για εγχώριες δαπάνες, θα εκταμιευόταν σε δραχμές, σύμφωνα με την 

επίσημη συναλλαγματική ισοτιμία, και θα εξοφλείτο με την καταβολή δραχμών που 

θα μετατρέπονταν σε δολάρια. Οι χρεολυτικές δόσεις θα ήταν εξαμηνιαίες, 

καταβλητέες την 1
η
 Ιανουαρίου και 1

η
 Ιουλίου εκάστου έτους. Προς εξασφάλιση του 

δανείου θα εγγραφόταν Ά υποθήκη ποσού 38 εκατομμυρίων δρχ. επί του ακινήτου 

(οικοπέδου του εργοστασίου Νάουσας) εμβαδού 6.964 τ.μ. η οποία θα περιελάμβανε 

τις παρούσες και μελλοντικές  εργοστασιακές εγκαταστάσεις. Ως πρόσθετη 

εξασφάλιση θα επεκτεινόταν η υποθήκη και επί των ήδη υπαρχόντων αλλά και 

μελλοντικά εγκαταστημένων  μηχανημάτων
323

. Η υποθήκη ενεγράφη στο 

Υποθηκοφυλακείο Ναούσης την 2
η
 Δεκεμβρίου 1949

324
. 

 

Το ΄Β δάνειο ΚΕΔ 463.667$ για κτιριακές εγκαταστάσεις και ανανέωση εξοπλισμού 

Ταυτόχρονα με τη διαδικασία εκταμίευσης του ποσού του πρώτου δανείου, η 

επιχείρηση, λαμβάνοντας μέρος και στο δεύτερο πρόγραμμα των «συμμοριοπλήκτων  

βιομηχανιών», προχώρησε την 14-01-1950 σε δεύτερη αίτηση χρηματοδότησης 

ποσού 700.585$, με τριακονταετή διάρκεια αποπληρωμής, για αποκατάσταση των 

ζημιών στις κτιριακές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις
325

. Η αίτηση διαβιβάστηκε 

                                                 
320

 Φάκελος ΠΙΟΠ «Πρακτικά ΚΕΔ, Συνεδρίασις 33
η 

…» , ο.π. Σε αυτήν την παράγραφο θα 

στηριζόταν η υποβολή σωρείας αιτήσεων συμπληρωματικών δανείων προς την ΚΕΔ. 
321

 Φάκελος ΠΙΟΠ Εριοκλωστήρια Πεννιέ «Αλληλογραφία», ο.π.  
322

 ο.π., τo ποσό προκύπτει από τη μετατροπή των 380 εκατ. σε δολάρια με τιμή πώλησης 

συναλλάγματος, σύμφωνα με τις οδηγίες του υπ’αριθμ. 446/29-7-49 εγγράφου της ΚΕΔ. 
323

 Φάκελος ΠΙΟΠ Εριοκλωστήρια Πεννιέ «Συμβόλαια και Πράξεις», FOA2/SE2/SS4/FI43002/SFL1 
324

 ο.π. 
325

 Φάκελος ΕΤΕ 1-44-8-315,ο.π. Αίτησις χορηγήσεως δανείου ανασυγκροτήσεως 14-1-1950, όπου το 

ποσό αναλυόταν σε 546.330$ σε συνάλλαγμα για την προμήθεια του μηχανολογικού εξοπλισμού, και 

154.255$ σε δραχμές, για τα τελωνειακά έξοδα και τις κτιριακές επισκευές.  
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την 21
η
 Ιανουαρίου από την ΕΤΕ προς την ΚΕΔ, η οποία την 8

η
 Φεβρουαρίου την 

συμπεριέλαβε  ως «…αίτηση άξια περαιτέρω ερεύνης», ανάμεσα στις 16 αιτήσεις για 

τις οποίες ζήτησε από την ΕΤΕ συμπληρωματικές τεχνικοοικονομικές εκθέσεις. 

Ακολούθησε μια σειρά συμπληρωματικών εγγράφων και αιτήσεων
326

. Σε πίνακα της 

24
ης

 Φεβρουαρίου αναλυόταν ο προϋπολογισμός για την αγορά των καταστραφέντων 

μηχανημάτων
327

.  

Η ΕΤΕ προέβη στην εισηγητική της έκθεση την 17-04-1950
328

. Σε αυτήν 

προσδιόριζε τον συνολικό προϋπολογισμό για την αποκατάσταση των ζημιών σε 

ποσό 2.072.030$. Υπολογίζοντας την ιδία συμμετοχή της εταιρείας σε 51% 

(1.056.667$), καθόρισε το ποσό δανείου σε 1.015.663$
329

. Μετά από μια  λεπτομερή 

ανάλυση των οικονομικών, τεχνικών και περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, 

εισηγείτο θετικά για την λήψη του εν λόγω δανείου, επισημαίνοντας ότι η απλή 

επισκευή των μηχανημάτων, καταρχάς θα ήταν αδύνατη εξαιτίας αντικειμενικών 

παραγόντων
330

, και θα έθετε σε κίνδυνο την πλήρη επαναλειτουργία της επιχείρησης.  

Η αίτηση Νο 2740 των Εριοκλωστηρίων Πεννιέ, εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 

127/6-6-1950 απόφαση της ΚΕΔ. Το ποσό της έγκρισης ήταν 463.667$ και αφορούσε 

360.000$  για εισαγωγές μηχανημάτων από το εξωτερικό
331

, και 103.667$ για 

εγχώριες δαπάνες, όπως κτιριακές εγκαταστάσεις, δασμούς και έξοδα εγκατάστασης 

                                                 
326

 ο.π. Η δεύτερη συμπληρωματική αίτηση της εταιρείας υπεβλήθη την 7
η
 Φεβρουαρίου ποσού 

65.000$ για την προμήθεια σταθμού ηλεκτροπαραγωγής 650KW. Αναφέρεται ότι το αναγκαίο 

ηλεκτρικό ρεύμα το λάμβανε από την Εριοβιομηχανία Λαναρά-Κύρτση, η οποία εξαιτίας ζημιών από 

την «επιδρομήν των συμμοριτών» δεν ήταν σε θέση να συνεχίσει τη χορήγηση του (μην ξεχνάμε όμως 

και την ολοένα και αυξανόμενη έριδα μεταξύ των 2 κλάδων των Λαναράδων, η οποία επρόκειτο να 

κορυφωθεί κατά το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα). Προσφορά για την προμήθεια της μονάδας 

είχε καταθέσει o αντιπρόσωπος της Man-Siemens K.Γκόρτσος. 
327

 ο.π., Αναλυτικά κοστολογούνται σε τιμές CIF: 1 πλυντήριο και στεγνωτήριο τοπς, 13.440$, 5 

βαφεία τοπς, 18.480$, 1 υγραντική μηχανή 4.440$,  5 προπαρασκευαστικά, 43.300$, 8 προγνέστριες, 

79.200$, 4 τραβηκτικές 51.480$, 10 κλώστριες 224.480$, 5 μπομπινίστρες, 45.350$, 2 ανέμες 8.800$, 

1 μασουρίστρα, 7.400$, 1 πρέσσα 3.000$, 3 μηχανήματα-όργανα μετρήσεως, 4.500$, η εγκατάσταση 

υγράνσεως και αερισμού, 5.000$, και η εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση, 3.000$.  
328

 ο.π. 
329

 600.115$ θα διατίθεντο σε συνάλλαγμα για την αγορά του εξοπλισμού, ενώ τα υπόλοιπα 415.548$  

σε δραχμές για δαπάνες τελωνειακές, μεταφορικές και κεφαλαίου κίνησης (269.333$).  
330

 Συγκεκριμένα τα αγγλικά εργοστάσια, (Halls & Stells και Prince Smith) λόγω φόρτου εργασίας δεν 

ενδιαφέρονταν για την κατασκευή ανταλλακτικών για τα παλιά τους μοντέλα. Από τα γερμανικά 

εργοστάσια το ένα (Hartmann) βρισκόταν στη ρωσική ζώνη και δεν υπήρχε καμία επαφή, ενώ το 

δεύτερο (D.S. Ingolstadt), ήταν κατεστραμμένο και μόλις τότε άρχιζε η ανοικοδόμηση του. Βλ. και 

παρατήρηση σε πίνακα αποκατάστασης ζημιών της 24
ης

 Φεβρουαρίου.  
331

 Φάκελος ΠΙΟΠ Εριοκλωστήρια Πεννιέ «Πρακτικά», FOA2/SE2/SS4/FI43002/SF2. Είχε εγκριθεί 

ποσό 98.100$ για μια πλήρη εγκατάσταση κλωστηρίου Πεννιέ αγγλικού συστήματος, δυναμικότητας 

2.000 ατράκτων, ποσό 149.800$ για 14 κλωστήρια των 200 ατράκτων έκαστο, ποσό 63.000$ για 7 

διπλοστριπτήρια, 29.520$ για 10 μπομπινίστρες, 33.915$ για 2 ηλεκτροπαραγωγές μονάδες 400KW, 

και 10.000$ για διάφορα εξαρτήματα και όργανα. Το σύνολο της δαπάνης ήταν 384.335$, από τα 

οποία 24.335$ εξέπιπταν του δανείου. 
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μηχανημάτων. Η διάρκεια του δανείου ήταν δεκαπενταετής με εξαμηνιαίες δόσεις, 

και προβλεπόταν τοκοπληρωμή έως και την 30-06-1951. Το επιτόκιο καθοριζόταν σε 

1% έως και την 30-06-1951, και κατόπιν σε 5%. Όριζε στενά χρονικά περιθώρια για 

την ανάληψη του ποσού του δανείου
332

. Σύμφωνα με τους λοιπούς όρους της 

έγκρισης, η επιχείρηση όφειλε να συμμετέχει με ποσοστό 69,7% στο έργο
333

. Η 

συμμετοχή στο Κεφάλαιο Κίνησης της επιχείρησης θα έπρεπε να διατεθεί εντός 

εξαμήνου από την υπογραφή του δανειστικού συμβολαίου. Θα γραφόταν υποθήκη σε 

όλα τα υπάρχοντα περιουσιακά στοιχεία του εργοστασίου της Νάουσας, και θα 

παρεχόταν  εμπράγματη ασφάλεια σε όσα κινητά ή ακίνητα τυχόν εμπεριέχοντο στην 

κατοχή της εταιρείας, είτε μέσω του δανείου, είτε εξ ιδίων πόρων. 

Την 23
η
 Ιουνίου 1950 υπεγράφη από τον Σταύρο Λαναρά το υπ’ αριθμ. 49206 

δανειστικό συμβόλαιο με την ΕΤΕ, για το δεύτερο δάνειο της ΚΕΔ. Αφού 

επαναλάμβανε  τους όρους της έγκρισης, η σύμβαση καθόριζε μεταξύ άλλων ότι οι 

πληρωμές του δανείου θα καταβάλλονται σε δραχμές, που θα μετατρέπονται σε 

δολάρια, βάσει της τιμής πώλησης του κλεισίματος της προηγούμενης μέρας. Στους 

όρους συμπεριλαμβανόταν και η υποχρέωση της εταιρείας να παρατείνει τη διάρκεια 

της ισχύος της έως και το 1967, καθώς στο εν ενεργεία τότε καταστατικό έληγε το 

1957
334

. Την 30
η
 Ιουνίου ενεγράφη η ΄Β  υποθήκη ποσού 696.000.000 δρχ. επί των 

εγκαταστάσεων του εργοστασίου Ναούσης. 

Οι όροι του δεύτερου δανείου δεν ήταν τόσο ευνοϊκοί  όσο του πρώτου 

δανείου. Δινόταν μικρότερο διάστημα τοκοπληρωμής, περιορισμένος χρόνος 

ανάληψης του δανείου, ειδικοί όροι περί ιδίας συμμετοχής της εταιρείας κ.α. Ήταν 

ωστόσο μια σχετικά μεγάλη χρηματοδότηση για τα πλαίσια της εποχής, και 

υιοθετούσε τη λογική του αναγκαίου εκσυγχρονισμού του μηχανολογικού 

εξοπλισμού της επιχείρησης, και όχι απλά την επισκευή του, ως μέσο  για την 

                                                 
332

 Το μέρος σε συνάλλαγμα έπρεπε να αναληφθεί έως 30-6-1950, και το μέρος σε δραχμές έως την 31-

12-1950. 
333

 Από ένα σύνολο κεφαλαίων 24.180.000.000 δρχ., το 7,80% (1.850 εκατ.δρχ.) θα αποτελούσε ιδία 

συμμετοχή με νέα κεφάλαια, δηλαδή η εταιρεία θα συνεισέφερε ως Κεφάλαιο Κίνησης 1.800.000.000 

δρχ. πρώτες ύλες, και 50.000.000 δρχ. στο Ταμείο, ενώ 61,90% θα αποτελούσαν συμμετοχή 

υφιστάμενα κεφάλαια συνολικού ποσού 14.995.000.000 δρχ. (12 δις. Δρχ. εκτιμούνταν τα διασωθέντα 

μηχανήματα, 387 εκατ. δρχ. τα οικόπεδα, και 2.608.000.000 οι κτιριακές εγκαταστάσεις). Το ποσό 

συμπληρωνόταν από τα 6.955.000.000 δάνειο της ΚΕΔ, και από τα 380 εκατ. του προηγούμενου 

δανείου.   
334

 Φάκελος ΠΙΟΠ Εριοκλωστήρια Πεννιέ «Συμβόλαια και Πράξεις», ο.π. Σημειώνεται ότι στο άρθρο 

27 παρ.β, αναφέρεται η υποχρέωση της εταιρείας «…να μην αποσύρη, αντικαταστήση ή μεταφέρη 

εκτός του εργοστασίου ή αποκαθηλώση μέρος ή το όλον των ενυποθήκων, ή υπό ενέχυρον 

μηχανημάτων ή εγκαταστάσεων.», όρος ο οποίος θα μας απασχολήσει στην συνέχεια της εργασίας 

μας. 
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βιώσιμη επαναλειτουργία της. Αν και δεν ικανοποιούσε στο σύνολο τους τα αιτήματα 

της εταιρείας, ωστόσο οι εγκριθείσες δαπάνες ανταποκρίνονταν σε μεγάλο βαθμό 

στην επάνδρωση του εργοστασίου με τα απαραίτητα μηχανήματα. Ακόμη και η ιδία 

συμμετοχή είχε κυρίως τη μορφή της συνεισφοράς σε πάγιες εγκαταστάσεις (ακίνητα 

και εξοπλισμό)
335

. Το ποσό των 1.850.000.000 δρχ. ως κεφάλαιο κίνησης, δε 

θεωρείται ιδιαίτερα μεγάλο για τα μεγέθη της επιχείρησης, αν λάβουμε υπόψη ότι στη 

χρήση του 1948 οι πρώτες ύλες μαζί με τα εμπορεύματα και το ταμείο ήταν περίπου 

8.500.000.000 δρχ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το εργοστάσιο της Αθήνας 

λειτουργούσε κανονικά, μέσα σε μια περίοδο έντονης οικονομικής δραστηριότητας, 

και σημαντικής βελτίωσης στους δείκτες της βιομηχανικής παραγωγής
336

. 

 

Η εκταμίευση των δανείων 

 Αν και υπήρχε συγκεκριμένη διαδικασία χορηγήσεως των δανείων, και στενό 

χρονικό πλαίσιο για την πλήρη εκταμίευση τους, παρατηρήθηκαν σημαντικές 

καθυστερήσεις στην πορεία της χρηματοδότησης. Έτσι για το πρώτο δάνειο η 

επιχείρηση έλαβε την 27-12-1949, την καθορισμένη από την απόφαση της ΚΕΔ, Νο 

45/ 22-07-1949 προκαταβολή, 20% του ποσού του δανείου (76 εκατ. δρχ.) χωρίς την 

καταβολή δικαιολογητικών. Καθώς δεν τα κατέθεσε, ως όφειλε, στην ΕΤΕ έως και 90 

ημέρες μετά, ή εταιρεία έχασε την προθεσμία ανάληψης της ΄β δόσης του δανείου. 

Με αίτηση της την 6
η
 Μαΐου (πάνω από ένα μήνα μετά τη λήξη της προθεσμίας) 

απέδωσε την καθυστέρηση σε παρανόηση από την πλευρά της ως προς τον τρόπο 

σύνταξης των δικαιολογητικών, και  ζήτησε παράταση της προθεσμίας υποβολής 

τους όπως και ανάληψης της ΄β δόσης έως τα τέλη Μαΐου. Η παράταση εγκρίθηκε 

από την ΚΕΔ την 23
η
 Μαΐου. Κατόπιν δόθηκε δεύτερη παράταση για ανάληψη του 

υπολοίπου του δανείου έως την 31-08-1950. 

                                                 
335

 Παρά το γεγονός που επισημαίνεται και στην έκθεση Νικολάρα της 25-04-1950 στο Φάκελο ΠΙΟΠ 

Εριοκλωστήρια Πεννιέ «Εκθέσεις Ελέγχου», ο.π. ότι στον τελευταίο ισολογισμό της 31-12-1948 η 

αξία όλων των οικοδομών, οικοπέδων και μηχανημάτων (καταστραφέντων και διασωθέντων) σε 

Αθήνα και Νάουσα ήταν, μετά αποσβέσεων, 6.631.000.000 δρχ. δηλαδή ούτε τα μισά από την 

εκτίμηση της ΕΤΕ. 
336

 Βλ. και Εφημερίδα Βήμα , 28-2-1950, σ.4, Πίνακας «Δείκται Βιομηχανικής και Μεταλλευτικής 

Παραγωγής», όπου ο κλαδικός δείκτης της κλωστοϋφαντουργίας το Δεκέμβριο του 1949 φτάνει στο 

86% της παραγωγής του 1939, ενώ σε αντίστοιχο πίνακα της ίδιας εφημερίδας της 17-10-1950, σ.4 ο 

κλαδικός δείκτης προσεγγίζει το 100% τον Ιούλιο του 1950, και το 116% τον Αύγουστο του ίδιου 

έτους. 
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 Οι χρονικές προθεσμίες για την ανάληψη των δανείων
337

 δεν τηρήθηκαν. 

Αντιθέτως ακολουθήθηκε μια παρελκυστική πολιτική εκ μέρους της εταιρείας, η 

οποία εκφράστηκε με μια σειρά αιτήσεων προς την ΚΕΔ, μέσω της ΕΤΕ που 

συνηγορούσε θετικά, για τροποποιήσεις των αρχικών όρων των δανείων και 

παρατάσεων των αρχικών προθεσμιών. Αμέσως σχεδόν μετά την έγκριση του ΄β 

δανείου της ΚΕΔ, την 28-06-1950, η εταιρεία αιτήθηκε την τροποποίηση της 

σύνθεσης του μηχανολογικού εξοπλισμού ο οποίος θα εισαχθεί από το εξωτερικό
338

. 

Δύο μέρες μετά, η ΚΕΔ, επιδεικνύοντας ασυνήθιστη ταχύτητα, ενέκρινε την αίτηση, 

και συνέταξε νέο πίνακα χρηματοδοτούμενου εξοπλισμού
339

.  

 Ακολούθως, ένα μήνα μετά, την 08-08-1950, η εταιρεία υπέβαλε αίτηση 

μεταβολής της χρήσης των ποσών του δανείου για κτιριακές εγκαταστάσεις, και 

παράτασης της προθεσμίας για λήψη του ά δανείου για τα τέλη Οκτωβρίου αντί για 

31-08 που είχε ήδη λάβει. Με αφορμή την προηγούμενη έγκριση, ισχυριζόταν ότι η 

χωρητικότητα των υπαρχόντων κτιρίων δεν επαρκούσε για τα μηχανήματα τα οποία 

θα χρηματοδοτούσε το ΄β δάνειο. Για αυτόν τον λόγο αιτείτο, το υπόλοιπο μέρους του 

ά δανείου
340

 (δηλαδή 222.426.460 δρχ.), και μέρος από το ΄β δάνειο (προερχόμενο 

από το ποσό των 103.667$ για εγχώριες δαπάνες), να διατεθεί για την ανέγερση 

διώροφου βαφείου με υπόγειο εμβαδού 480 τμ., και προϋπολογισμού 995.690.000 

δρχ. Η εταιρεία μάλιστα βεβαίωνε ότι αν δεν επαρκούσε το εγκεκριμένο ποσό των 

103.667$, για την υλοποίηση του σχεδιαζόμενου έργου, θα κάλυπτε το υπόλοιπο με 

ίδια κεφάλαια. Η ΕΤΕ συνηγόρησε θετικά και διαβίβασε αίτημα προς την ΚΕΔ την 

17
η
 Αυγούστου

341
  ζητώντας να διατεθεί σύνολο 595.585.260 δρχ. (370 εκατ. από το 

΄β δάνειο) για την ανέγερση του βαφείου.  Η ΕΤΕ διαβίβασε και δεύτερη επιστολή 

της εταιρείας, της 30
ης

 Αυγούστου, όπου ανέφερε ότι έχει ήδη ξεκινήσει τις εργασίες 

για το κτίριο του βαφείου και έχει ήδη κόψει τιμολόγιο 100.300.000 δρχ. από την 
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 30-06-1950 για το πρώτο δάνειο, 30-06-1950 για τις δαπάνες σε συνάλλαγμα του δεύτερου δανείου 

και 31-12-1950 για τις δαπάνες σε δραχμές. 
338

 Η τροποποίηση αφορούσε την αξία έκαστου μηχανήματος και τη προσθήκη 2 μηχανημάτων στην 

θέση άλλων ήδη εγκεκριμένων. 
339

 Φάκελος ΠΙΟΠ Εριοκλωστήρια Πεννιέ «Αλληλογραφία», ο.π. Σύμφωνα με την αναθεωρημένη 

έγκριση, τα εγκεκριμένα μηχανήματα και η αξία τους ήταν η κάτωθι: 88.102$ για Εγκατάσταση 

Εριοκλωστηρίου, 133.120$ για 14 κλωστήρια, 54.550$ για 7 διπλοστριπτήρια, 31.000$ για 10 

μπομπινίστριες, 12.850$ για μηχανήματα λευκαντηρίου, 32.928$ για 2 ηλεκτροπαραγωγές μονάδες, 

και 8.730$ για μηχανήματα βαφείου, σύνολο 361.280$, εκ των οποίων τα 1280$ υπερβαίνοντα τον 

προϋπολογισμό θα κάλυπτε η εταιρεία εξ ιδίων πόρων. 
340

 Είχε ήδη λάβει την προκαταβολή 76 εκατ.δρχ. τη β΄δόση 81.513.540 δρχ. και προκαταβολή για το 

βαφείο που δεν είχε χρησιμοποιήσει 40.148.000 δρχ. 
341

 Συμπεριλαμβάνοντας και γνωμάτευση το τεχνικού της Τράπεζας που αναφέρει ότι με τα 157 εκατ. 

δρχ. αποκαταστάθηκαν όλες οι κτιριακές ζημιές εκτός του βαφείου, για το οποίο συμφωνεί στην 

επέκταση του από ισόγειο σε διώροφο με υπόγειο, προϋπολογισμού 700 εκατ. δρχ.  
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Ελληνική Χαλυβουργία για την αγορά σιδήρων. Με έγγραφο της 27
ης

 Σεπτεμβρίου 

ενέκρινε τελικά η ΚΕΔ όλα τα αιτήματα της επιχείρησης
342

. Αργότερα, την 29
η
 

Νοεμβρίου η εταιρεία ζήτησε ξανά παράταση ανάληψης της ΄β δόσης (του υπολοίπου 

δηλαδή του ά δανείου, και μέρος του ΄β δανείου) έως και τα τέλη Δεκεμβρίου
343

. Η 

ΚΕΔ ενέκρινε και πάλι το αίτημα την 12
η
 Δεκεμβρίου. 

Κατά τον ίδιο τρόπο έδρασε η εταιρεία και στην επόμενη της κίνηση. Είχε 

παραγγείλει σε αγγλική εταιρεία ένα συγκρότημα κλωστηρίου πεννιέ, για το οποίο 

είχε εγκριθεί η χρηματοδότηση για 31.465$. Όταν επισκέφτηκε όμως ο Γεν. Δ/ντής 

της επιχείρησης το εργοστάσιο στην Αγγλία, έμαθε ότι δεν είχε αρχίσει ακόμη η 

κατασκευή του, και ότι τα συγκεκριμένα μηχανήματα «…δεν πληρούν τους 

σύγχρονους όρους κατασκευής, ούτε ικανοποιούν τας ανάγκας…». Η εταιρεία 

αποφάσισε λοιπόν να ακυρώσει την παραγγελία, και να παραγγείλει από βελγικό 

οίκο, κλωστήριο καρντέ ποσού 4.438.500 βελγικών φράγκων
344

 αξίας CIF Πειραιά. 

Μετά την ενέργεια αυτή, αιτήθηκε την έγκριση της αλλαγής με επιστολή της 4
ης

 

Νοεμβρίου 1950. Η ΕΤΕ διαβίβασε το αίτημα εισηγούμενη θετικά, και η ΚΕΔ 

ενέκρινε την αντικατάσταση την 21-11-1950. Το ίδιο θετικά ανταποκρίθηκε η ΚΕΔ 

σε αίτημα της επιχείρησης το Δεκέμβριο 1950, να μην προβεί σε παράταση διάρκειας 

της εταιρείας κατά 10 έτη, ως όφειλε να πράξει εντός 6 μηνών από την υπογραφή της 

δανειστικής σύμβασης. Αντί για την αιτηθείσα παράταση της προθεσμίας σε 2 έτη, 

την περιόρισε σε 1 έτος
345

. 

 Η σωρεία αιτήσεων για διάφορες τροποποιήσεις, συνεχίστηκε καθόλη τη  

διάρκεια του 1951
346

. Αξίζει να αναφερθεί η απορριπτική απόφαση της ΚΕΔ 

(Συνεδρίαση 205/10-08-1951) αιτήσεως τροποποίησης της διάρκειας αποπληρωμής 
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 Το ποσό των 582.485.260 δρχ. για την κατασκευή του βαφείου, την παράταση για την ανάληψη του 

ά δανείου έως 31-10 και την παράταση για την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών. 
343

 Το ποσό των 360.000$ είχε ήδη χρησιμοποιηθεί, σύμφωνα με τα λεγόμενα της εταιρείας, για το 

άνοιγμα των ενέγγυων πιστώσεων εισαγωγής των μηχανημάτων. Ωστόσο δεν παρέλαβαν κανένα 

μηχάνημα έως τότε, και την έγκριση για την ανέγερση του βαφείου την έλαβαν την 15-10, οπότε δεν 

πρόλαβαν να προβούν σε ανάληψη. 
344

 Με την ισοτιμία USD/BEF  1/50, το τελικό ποσό των 4.404.700 βελγικών φράγκων, όπως είχε 

καθοριστεί με δεύτερη επιστολή της εταιρείας της 17-11, ανερχόταν σε 88.094$. 
345

 Σύμφωνα με το καταστατικό της η διάρκεια της εταιρείας έληγε το 1957 και όφειλε να την 

παρατείνει έως και το 1967. Επικαλούμενη τις «άκρως δυσχερείς οικονομικάς συνθήκας», και τη 

σοβαρή δαπάνη της παράτασης, η εταιρεία ζήτησε τη μη εκπλήρωση του όρου για μια διετία. 
346

 Με τις ίδιες διαδικασίες εγκρίθηκε η ασφάλιση κτιρίων και μηχανημάτων σε δολάρια, μόνο για το 

ποσό του δανείου πλέον τόκων ενός μήνα, η χρήση του κονδυλίου τελωνειακών δασμών και δαπανών 

εγκατάστασης για την κάλυψη τελωνειακών και μεταφορικών εξόδων, και η χρήση 80 εκατ. από το 

ίδιο κονδύλι για την κατασκευή ανελκυστήρα στο κτίριο του βαφείου (υπό τον όρο όμως να μην 

αιτηθεί νέο δάνειο για τυχόν νέες εγκαταστάσεις και τελωνειακούς δασμούς). Επίσης εγκρίθηκε η εκ 

νέου χρήση επιστραφέντος ποσού 4.230$ για την εισαγωγή βαφείου.  
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και καθυστέρησης έναρξης των χρεολυτικών δόσεων που υπέβαλλαν μαζί 7 

«συμμοριόπληκτες» βιομηχανίες, καθώς δεν βρήκε λόγους αναίρεσης των αρχικών 

της αποφάσεων
347

. Αξιοσημείωτη επίσης είναι η αναβολή λήψης απόφασης την 06-

10-1951 σε αίτημα αντικατάστασης εγκριθέντων μηχανημάτων από αγγλική εταιρεία, 

με άλλα από 2 βέλγικες εταιρείες, επειδή δεν είχαν εξοφληθεί οι τόκοι της 30-06-

1951
348

. Τελικώς βέβαια οι τόκοι εξοφλήθηκαν και η αλλαγή ενεκρίθη την 29-10-

1951. Τα τελικώς αναληφθέντα ποσά και των δύο δανείων, μετά από ακυρώσεις 

παραγγελιών που έγιναν στη συνέχεια διαμορφώθηκαν σε 25.299,60$, και 

432.964,26$ αντίστοιχα
349

. 

 Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η διαδικασία εκταμίευσης ενός επενδυτικού 

δανείου είναι πράγματι μια βραδεία διαδικασία. Η αποκατάσταση και ανέγερση 

κτιρίων, όπως και η εισαγωγή, ο εκτελωνισμός, και η εγκατάσταση μηχανολογικού 

εξοπλισμού απαιτούν χρόνο. Η δανειοδοτηθείσα εταιρεία δεν έχει την δυνατότητα 

επίσπευσης της διαδικασίας, καθώς συχνά δεν έχει υπό τον έλεγχο της  όλα τα στάδια 

υλοποίησης του έργου. Στην περίπτωση όμως των Εριοκλωστηριών Πεννιέ, 

διακρίνεται μια έλλειψη αρχικού σχεδιασμού, και μια παλινωδία σε αποφάσεις που 

χαρακτηρίζονται ως στρατηγικές για το έργο αποκατάστασης του εργοστασίου της 

Νάουσας. Οι προϋπολογισμοί των αιτήσεων μεταβάλλονται, τα προϋπολογισμένα 

έργα τροποποιούνται συνεχώς, και επιζητείται διαρκώς η αποφυγή συμμόρφωσης με 

τους όρους της δανειστικής σύμβασης. Παρόμοια συμπεριφορά έναντι της ΚΕΔ 

επιδεικνύουν και  άλλες επιχειρήσεις, ωστόσο αυτές είναι μικρότερες από τα 

Εριοκλωστηρία Πεννιέ, και δεν έχουν την εμπειρία της συγκεκριμένης επιχείρησης 

στον σχεδιασμό και υλοποίηση παρόμοιων έργων, καθώς τα εργοστάσια της Νάουσας 

και της Αθήνας είχαν ανεγερθεί εξαρχής με εισαγωγή νέου μηχανολογικού 

εξοπλισμού. Μία από τις εξηγήσεις, είναι η αλλαγή των μεταπολεμικών συνθηκών 

στις διεθνείς συνεργασίες της επιχείρησης, και η αργή προσαρμογή της στα νέα 

δεδομένα. Μία δεύτερη εξήγηση είναι η ανατροπή της μέχρι τότε καλής οικονομικής 

κατάστασης της εταιρείας, και η μεταβολή της από παραγωγική επιχείρηση σε 
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 Επρόκειτο για τις δανειοδοτηθείσες μέσω ΕΤΕ βιομηχανίες της Νάουσας, ήτοι, Εριοκλωστήρια 

Πεννιέ, Εριοβιομηχανία Λαναρά-Κύρτση, Βέτλανς, Νηματουργία Μπίλη-Τσίτση, Γρ.Τσίτση και Σια, 

Σχοινοποιία-Σπαγγοποιία, και την Ι. Κατσάρη από την Καρδίτσα. Ζήτησαν την παράταση διάρκειας 

κατά 5 έτη (20 έτη συνολικά), και την παράταση καταβολής μόνο τόκων για 5 έτη μετά την ανάληψη 

των δανείων τους. 
348

 Η εταιρεία εξαιτίας της καθυστέρησης της παράδοσης των 4 κλωστριών και των 2 διπλοστριπτικών 

μηχανών, ακύρωσε την παραγγελία και παρήγγειλε 2 κλωστικές μηχανές, 2 ανοικτικές και διάφορα 

άλλα συνοδευτικά μηχανήματα από το Βέλγιο, με την ίδια περίπου αξία. 
349

 Φάκελος ΠΙΟΠ Εριοκλωστήρια Πεννιέ «Εκθέσεις Ελέγχου», ο.π., Έκθεση Γκλαβάνη, 15-9-1958 
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εταιρεία συμμετοχών, είτε τη ιδίας της επιχείρησης σε άλλες εταιρείες, είτε των 

βασικών μετόχων της. Ήδη έχουμε αναφερθεί στην οικονομική δυσπραγία που 

προκάλεσε η απελευθέρωση εισαγωγής νημάτων από το εξωτερικό, θα εξετάσουμε 

όμως άμεσα τις επιπτώσεις της ενδοοικογενειακής έριδας που επηρέασε δραστικά και 

την πορεία υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου έργου. 

 

Η διένεξη μεταξύ των Εριοκλωστηρίων Πεννιέ, Αφοι Χρ.Λαναρά και της 

Εριοβιομηχανίας Λαναρά-Κύρτση 

 Όπως ήδη έχουμε αναφέρει, το 1949 σημειώθηκαν σημαντικές διαφωνίες 

ανάμεσα στους κυριότερους μετόχους της οικογένειας Λαναρά, με συνέπεια την 

ανταλλαγή μετοχών και τον χωρισμό του ομίλου σε δύο ξεχωριστές επιχειρήσεις. Η 

πρώτη μερίδα μετόχων περιελάμβανε τον Θεόδωρο Λαναρά (βασικό εκπρόσωπο έως 

τότε της οικογένειας Λαναρά), τον γαμπρό της οικογένειας Φωκίωνα Πεχλιβάνο, και 

τους γιους του αποβιώσαντος Κωστάκη Λαναρά. Στην δεύτερη μερίδα εντάσσονταν 

οι άλλοι δύο εν ζωή αδελφοί Λαναρά, ο Σταύρος με το γιο του Χριστόδουλο, και ο 

Θωμάς με το γιο του Χρήστο και το γαμπρό του Παν.Πιπιλή
350

. Κατά τη διάρκεια του 

1949 δεν διαφάνηκαν οι συνέπειες της διένεξης μεταξύ των δύο μερίδων της 

οικογένειας. Στην αίτηση μάλιστα της εταιρείας για τη χορήγηση του ά δάνειου της 

ΚΕΔ για «συμμοριόπληκτες» βιομηχανίες της 13-5-1949, 3 από τα 7 έγγραφα που 

συνοδεύουν την αίτηση είχαν επισυναφθεί στην αντίστοιχη αίτηση της 

Εριοβιομηχανίας Λαναράς-Κύρτσης Α.Ε.  

Δεν γνωρίζουμε ποια ήταν τα ακριβή αίτια της διαφωνίας, η κλιμάκωση της 

πάντως ήταν ραγδαία. Έτσι, ενώ τα Εριοκλωστήρια Πεννιέ είχαν καταθέσει ήδη 

αίτηση  από την 14-1-1950 για το ΄β δάνειο από την ΚΕΔ, υπέβαλλαν την 7-2-1950 

συμπληρωματική αίτηση για προμήθεια ηλεκτροπαραγωγικής μονάδας ισχύος 

650KW και αξίας 65.000$. Έως τότε η βιομηχανία Λαναρά-Κύρτση προμήθευε τα 

Εριοκλωστήρια με την απαραίτητη  κινητήρια ενέργεια, αλλά εξαιτίας των ζημιών 

που προέκυψαν από την επιδρομή του Δημοκρατικού Στρατού, δεν μπορούσε να 

συνεχίσει την χορήγηση του απαιτούμενου ρεύματος. Βέβαια γνωρίζουμε ότι και η 

Λαναράς-Κύρτσης είχε ήδη ενταχθεί σε δάνειο της ΚΕΔ (1.380.000.000 δρχ.), οπότε 

θεωρητικά οι ζημιές θα επισκευάζονταν εν ευθέτω χρόνω. Η προμήθεια ξεχωριστών 
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 Φάκελος ΠΙΟΠ Εριοκλωστήρια Πεννιέ «Πληροφορίαι», FOA/SE2/SS4/FI43001/SFL12, Έκθεση 

Ιονικής 29-10-55. 
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ηλεκτροκινητήρων, ήταν η πρώτη ένδειξη που έχουμε για τον διαχωρισμό των 

δραστηριοτήτων και του εξοπλισμού των δύο επιχειρήσεων.  

 Η επόμενη ωστόσο ενέργεια, που διαπιστώνεται μέσα από την αλληλογραφία 

των Εριοκλωστηρίων Πεννιέ με την ΚΕΔ, δεν αποτελεί απλώς ένδειξη αλλά απόδειξη 

της έντασης που επικρατούσε ανάμεσα στις δύο εταιρείες. Σε έγγραφο που απευθύνει 

η εταιρεία στην ΚΕΔ της 10
ης

 Ιουνίου 1950, αναφέρεται στον σκοπό της 

χρηματοδότησης των «συμμοριόπληκτων» βιομηχανιών, που ήταν η αποκατάσταση 

στην «…προ της καταστροφής κατάστασιν των, ουχί δε δι’επέκτασιν ούτε αλλαγή 

του σκοπού.». Και ενώ, συνεχίζει, τα Εριοκλωστήρια Πεννιέ ακολούθησαν το 

γράμμα του νόμου και υπέβαλαν αίτηση αποκατάστασης μόνο για τα κατεστραμμένα 

μηχανήματα, άλλες εταιρείες, και συγκεκριμένα η Λαναρά- Κύρτσης και Σια, 

υπέβαλε αίτηση για μηχανήματα κλωστηρίων πεννιέ, που ουδέποτε κατείχε πριν από 

την καταστροφή, γεγονός που αποτελούσε παρέκκλιση από την αρχική απόφαση και 

άσκοπη σπατάλη κεφαλαίων για κάλυψη ανύπαρκτων αναγκών. Σημειωνόταν δε ότι 

η εν λόγω εταιρεία είχε ήδη παραγγείλει εξ ιδίων κεφαλαίων 4.000 ατράκτους πεννιέ, 

οπότε δεν δικαιολογείτο η χορήγηση του αιτούμενου δανείου για τον ίδιο σκοπό. 

Προς ενίσχυση των επιχειρημάτων της, ανέφερε τους υπολογισμούς του κ.Windley, 

τεχνικού συμβούλου της αμερικανικής αποστολής, ο οποίος είχε καθορίσει σε 40 με 

45 χιλιάδες τις αναγκαίες, για την ελληνική παραγωγή νημάτων, ατράκτους πεννιέ. 

Καθώς ήταν ήδη εγκατεστημένες 23.000 άτρακτοι, αντί να δοθεί άδεια για άλλες 

25.000 ατράκτους, εδόθη για 63.000. Οπότε όχι μόνο δε θα υπήρχε έλλειψη νημάτων 

πεννιέ, αλλά υπερπαραγωγή
351

.  

 Με αυτόν τον τρόπο η επιχείρηση ουσιαστικά κατήγγειλε την Λαναρά-

Κύρτση ότι παραβίασε τις βασικές αρχές της ενίσχυσης των «συμμοριόπληκτων» 

βιομηχανιών, προσπαθώντας να επεκτείνει, με χρήματα σε συνάλλαγμα, την 

επιχείρηση, και αποκτώντας μηχανήματα τα οποία ποτέ δεν είχε, και τα οποία ήταν 

ευθέως ανταγωνιστικά προς την ίδια.  Ας μην ξεχνάμε ότι η έγκριση χρηματοδότησης 

σε δολάρια ήταν πιο δύσκολη σε σχέση με τις εγκρίσεις χορηγήσεων σε δραχμές, και 

η «πίτα» ήταν περιορισμένη. Ουσιαστικά αμφισβητείται και το μέγεθος της 

καταστροφής των εγκαταστάσεων της Λαναράς – Κύρτση. Από τη στιγμή κατά την 
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 Φάκελος ΠΙΟΠ  Εριοκλωστήρια Πεννιέ «Αλληλογραφία»… ο.π. Ενδιαφέρων είναι ο πίνακας που 

συνοδεύει το έγγραφο και απαριθμεί όλες τις 15 τον αριθμό επιχειρήσεις στις οποίες χορηγήθηκαν 

άδειες από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας κατά τα έτη 1948-1950, για εισαγωγή ατράκτων  πεννιέ. 

Ανάμεσα σε αυτές, η Ελληνική Εριουργία με 5.000, η Μπριτάννια με 3.000, και βέβαια τα 

Εριοκλωστήρια Πεννιέ με 10.000 (με την υπ’αριθμ. 179417/15-11-49 απόφαση, η μεγαλύτερη 

ποσότητα μεταξύ των άλλων αδειών) και η Λαναρά-Κύρτσης με 4.000.  
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οποία δεν ζητείται η αντικατάσταση του υφισταμένου κλωστηρίου καρντέ, σημαίνει 

ότι η επιχείρηση κατάφερε να προβεί στην επισκευή των μηχανημάτων, και ότι η 

ζημιά δεν ήταν τόσο εκτεταμένη. Μέσα από τα γραφόμενα της επιστολής, φαίνεται 

έντονα η προσπάθεια και των 2 εταιρειών να αυτονομηθούν η μία έναντι της άλλης, 

προμηθευόμενη έκαστη τον αντίστοιχο μηχανολογικό εξοπλισμό που δεν διέθετε. 

Έχοντας το προνόμιο της εσωτερικής πληροφόρησης, τα Εριοκλωστήρια Πεννιέ 

προσπάθησαν να υπερισχύσουν ηθικά έναντι του άλλου κλάδου της οικογενείας. 

Στην πορεία βέβαια, η ίδια εταιρεία θα ακολουθήσει παρόμοια πολιτική, 

επεκτείνοντας τις κτιριακές της εγκαταστάσεις και προμηθευόμενη μηχανολογικό 

εξοπλισμό που δεν διέθετε, με χρήματα από τη δημόσια χρηματοδότηση
352

. Οι 

ισχυρισμοί της όμως μας βάζουν σε σκέψεις και για την πραγματική έκταση των 

καταστροφών που είχαν πλήξει το ίδιο το εργοστάσιο των Εριοκλωστηρίων Πεννιέ 

στη Νάουσα, και αν αυτές είχαν όντως το μέγεθος που είχε περιγραφεί στις αιτήσεις 

χρηματοδότησης και στις διάφορες εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης.   

 Η διαμάχη έλαβε εντονότερη μορφή με την δικαστική διεκδίκηση εκ μέρους 

της Λαναρά-Κύρτση, της κυριότητας του διπλανού στα Εριοκλωστήρια Πεννιέ 

οικοπέδου, όπου επρόκειτο να ανεγερθεί νέα οικοδομή, με σκοπό την τοποθέτηση 

των μηχανημάτων που είχαν παραγγελθεί μέσω της χρηματοδότησης της ΚΕΔ. 

Αρχικά η εταιρεία κατέθεσε προσωρινά μέτρα ώστε να σταματήσουν οι οικοδομικές 

εργασίες,  και στη συνέχεια κατέθεσε αγωγή διεκδίκησης του οικοπέδου στο 

Πρωτοδικείο Βέροιας την 17
η
 Σεπτεμβρίου 1951, με αρχική δικάσιμο την 7

η
 

Νοεμβρίου 1951, η εκδίκαση της οποίας  έμελλε να καθυστερήσει αρκετά, εξαιτίας 

συνεχόμενων αναβολών. Τελικά θα επέλθει συμβιβασμός το Φεβρουάριο του 1953, 

οπότε και η Λαναράς-Κύρτσης θα αναγνωρίσει την κυριότητα των Εριοκλωστηρίων 

στο διαφιλονικούμενο οικόπεδο. 

 Η δικαστική εμπλοκή αποτέλεσε το σημείο ναδίρ στις σχέσεις μεταξύ των δύο 

κλάδων της οικογένειας Λαναρά. Σύμφωνα με πληροφορίες της Ιονικής Τράπεζας το 

1955, η έριδα μεταξύ των δύο επιχειρήσεων είχε λήξει, και οι συγγενείς είχαν 

συμφιλιωθεί
353

. Ήταν όμως πλέον  αργά, καθώς είχε χαθεί ένα μεγάλο κεφάλαιο 

συμπράξεων και συμμετοχών σε ένα πικρό αγώνα υπερίσχυσης της μιας ή της άλλης 

πλευράς, με συνέπειες μεγάλες και για τις δύο επιχειρήσεις. Η τάση των Λαναράδων 

                                                 
352

 Το διώροφο κτίριο του Βαφείου και το Κλωστήριο καρντέ που παρήγγειλε τελικά σε 

αντικατάσταση του κλωστηρίου πεννιέ που είχε εγκριθεί. 
353

 Φάκελος ΠΙΟΠ, Εριοκλωστήρια Πεννιέ «Πληροφορίαι»… ο.π. έκθεση Ιονικής 29-10-55 
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«…να διευθύνη έκαστος υπευθύνως ένα τομέα άνευ παρεμβάσεων των άλλων, ίνα 

ούτω αποφεύγονται διαφωνίαι διά λόγους γοήτρου και ευθιξίας…», σύμφωνα με τη 

ρήση του Χριστόδουλου Στ. Λαναρά το 1958
354

, στην οποία απέδωσε και την 

διάσπαση του ομίλου, αποδείχτηκε ολέθρια για την περαιτέρω πορεία των  

επιχειρήσεων Λαναρά, τουλάχιστον με τη μορφή που είχαν έως τότε.  

 

H εμπλοκή - Η παραβίαση των όρων της χρηματοδότησης από τα Εριοκλωστήρια 

Πεννιέ 

Οι υποψίες που αναφέραμε στην προηγούμενη ενότητα, περί μη 

ολοκληρωτικής καταστροφής του εξοπλισμού του εργοστασίου εξαιτίας της επίθεσης 

του ΔΣΕ, επιβεβαιώθηκαν από επιστολή της ίδιας της επιχείρησης την 29-11-1951. 

Στην επιστολή η επιχείρηση παραδέχτηκε ότι τα μηχανήματα, τα οποία σύμφωνα με 

την έκθεση του Επιθεωρητού Βορείου Ελλάδος και σύμφωνα με την αίτηση 

χρηματοδότησης του ΄β δανείου της ΚΕΔ που είχε υποβάλλει η ίδια, δεν επιδέχονταν 

διόρθωσης, τελικά επιδιορθώθηκαν «…κατόπιν επιμόνου προσπαθείας μας και 

χρηματικής δαπάνης ουχί μικράς…»
355

.  

Η αποκάλυψη της τοποθέτησης μηχανημάτων που είχαν εισαχθεί από το 

εξωτερικό με χρηματοδότηση της ΚΕΔ, στο εργοστάσιο της Αθήνας αντί για το 

εργοστάσιο της Νάουσας, όπως προέβλεπε η σύμβαση υπ’ αριθμ.49206/23-06-1950, 

έγινε από την έκθεση της 2-10-1951 που υπέβαλε το Τεχνικοοικονομικό Τμήμα της 

ΚΕΔ προς το Δ/ντη της Επιτροπής, υπό τον κ. Γ. Νικολάρα
356

. Στην εν λόγω έκθεση  

αναφέρεται ότι μετά από επιτόπιο έλεγχο των εγκαταστάσεων την 15-9-51,  

διαπιστώθηκε ότι μηχανήματα αξίας 131.129,60$ είχαν παρακρατηθεί στην Αθήνα, 

εκ των οποίων τα περισσότερα είχαν ήδη εγκατασταθεί στο εργοστάσιο της 

Κολοκυνθούς
357

. Ως δικαιολογία για την ενέργεια αυτή προβλήθηκε η έλλειψη χώρου 

τοποθέτησης των μηχανημάτων αυτών στο εργοστάσιο της Νάουσας, καθώς η 

εταιρεία Λαναράς-Κύρτσης προέβη σε έναρξη εργασιών ανέγερσης οικοδομής στον 

                                                 
354

 Φάκελος ΠΙΟΠ , Εριοκλωστήρια Πεννιέ «Αλληλογραφία»… ο.π. 
355

 ο.π. 
356

 Φάκελος ΠΙΟΠ , Εριοκλωστήρια Πεννιέ «Εκθέσεις Ελέγχου», ο.π., ΄β έκθεση Νικολάρα. 
357

Αναφέρονται συγκεκριμένα, μια πλήρης εγκατάσταση εριοκλωστηρίου 9 μπομπινίστριες, μια 

εγκατάσταση πλυντηρίου και λευκαντηρίου, και ένα βαφείο μαλλιών Tops. 
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περίβολο χώρο του εργοστασίου των Εριοκλωστηρίων Πεννιέ, για την παύση των 

οποίων ασκήθηκαν προσωρινά ασφαλιστικά μέτρα 
358

.    

Δεν γνωρίζουμε πότε παρελήφθη η συγκεκριμένη έκθεση από τον τότε Δ/ντη 

της ΚΕΔ Αντ. Νεζερίτη. Μπορούμε να υποθέσουμε ωστόσο ότι δεν καθυστέρησε 

ιδιαίτερα η παραλαβή του, καθώς ήταν ενδουπηρεσιακή. Παρ’ όλα  αυτά, όπως ήδη  

αναφέραμε, την 29-10-1951 είχε εγκριθεί από τον ίδιο Δ/ντη, αίτηση αλλαγής  

παραγγελθέντων μηχανημάτων από το εξωτερικό, καθώς είχε εκπληρωθεί η 

υποχρέωση πληρωμής των τόκων του Ά εξαμήνου 1951. Η πρώτη αναφορά στα 

δεδομένα της έκθεσης Νικολάρα που βρίσκουμε στο αρχείο, γίνεται στη συνεδρίαση 

υπ’αριθμ. 219/21-11-1951 της ΚΕΔ, όπου γίνεται μνεία για διενέργεια τεχνικού 

ελέγχου από τον εμπειρογνώμονα, κ. Τρυπάνη, ο οποίος  με την έκθεση του της 31-

10-1951 επιβεβαίωσε τον αρχικό έλεγχο
359

. Τελικώς, την 7-12-1951 απεστάλη  

έγγραφο από την ΚΕΔ προς την ΕΤΕ που αναφέρει το περιστατικό, παραθέτει τη 

λίστα με τα μηχανήματα που έχουν τοποθετηθεί και λειτουργούν στο εργοστάσιο της 

Αθήνας, και ζητά την άποψη της ενδιάμεσης Τράπεζας πριν λάβει τις τελικές της 

αποφάσεις.
360

 

Η αντίδραση των Εριοκλωστηρίων απαντάται με προγενέστερη ημερομηνία  

στο αρχείο, με την επιστολή-ομολογία  προς την ΚΕΔ της 29-11-1951
361

. Στην 

επιστολή, πέρα από την παραδοχή της επιδιόρθωσης των μηχανημάτων, παραθέτει τα 

μηχανήματα που είχε έως τότε τοποθετήσει στο εργοστάσιο της Νάουσας και σε 

εκείνο της Αθήνας
362

, και προβάλλει σαν δικαιολογία για την ενέργεια της (ξανά) την 

έλλειψη χώρου. Αυτή ισχυριζόταν ότι προέκυψε  από τον χώρο που καταλάμβαναν  

τα επισκευασμένα μηχανήματα, και από την προαναφερθείσα δικαστική διαμάχη για 

το διπλανό οικόπεδο με τη Λαναρά-Κύρτση. Η αποθήκευση των μηχανημάτων, 

σύμφωνα με την εταιρεία, στάθηκε αδύνατη, και οι ανάγκες της παραγωγής την 

                                                 
358

 Προφανώς ο συντάκτης της έκθεσης δεν κατάλαβε ότι συνέβη το αντίθετο, η προσπάθεια 

ανέγερσης κτιρίου από τα Εριοκλωστήρια Πεννιέ σε οικόπεδο που διεκδίκησε με ασφαλιστικά μέτρα  

η Λαναράς-Κύρτσης. 
359

 Φάκελος ΠΙΟΠ, Εριοκλωστήρια Πεννιέ «Πρακτικά»…, ο.π. 
360

 Συγκεκριμένα αναφέρει, 2 λανάρια βέλγικης κατασκευής αξίας 3.600.000 BEF, ένα κλωστήριο self-

acting αξίας 522.000 BEF, μια συσκευή λιπάνσεως αξίας 74.700 BEF, ένα πλυντήριο γερμανικής 

κατασκευής αξίας 12.220$, και βαφείο ιταλικής κατασκευής αξίας 4.355$, με την ισοτιμία USD/BEF 

σε 1/50, προκύπτει σύνολο αξίας μηχανημάτων 100.509$. 
361

 Παρελήφθη από την ΚΕΔ την 30-11-1951 
362

 Στη Νάουσα τοποθετήθηκαν 10 κλώστριες μάλλινων πεννιέ 4.000 ατράκτων, 5 στριπτήρια 

συνολικά 1800 ατράκτων, 10 μπομπινίστρες, 2 πετρελαιομηχάνες ντήζελ, και 1 βαφείο. Στην Αθήνα 

κρατήθηκε  το συγκρότημα κλωστηρίου 2.000 ατράκτων, και το πλυντήριο ερίων σε  αντικατάσταση 

του οποίου  απεστάλη στη Νάουσα εκείνο του εργοστασίου Αθηνών. 1 βαφείο και το κλωστήριο 

καρντέ δεν είχαν ακόμη παραληφθεί.  
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ώθησαν να παραβιάσει τους όρους της σύμβασης, χωρίς να έχει λάβει τη σχετική 

έγκριση της ΚΕΔ. Άλλωστε, συνεχίζει η επιχείρηση, παρέμενε σταθερά 

προσηλωμένη στον στόχο της αποκατάστασης των εργοστασίων, και της επιστροφής 

των εργατών στη δουλειά τους. Ο στόχος είχε επιτευχθεί με την αύξηση της 

παραγωγικότητας, εξαιτίας της εγκατάστασης 6.000 ατράκτων, και με την επισκευή 

των μηχανημάτων, γεγονότα  που επέτρεψαν την αύξηση του εργατικού προσωπικού 

από 416 σε 769 άτομα
363

.  

   Η ΕΤΕ απάντησε στο έγγραφο της ΚΕΔ μετά από ένα μήνα, την 5-1-1952. 

Αναγνώρισε ότι η ενέργεια της εταιρείας αποτελούσε σαφή παραβίαση των όρων της 

σύμβασης, και τόνισε τις επανειλημμένες προσπάθειες εκ μέρους της για την 

εξακρίβωση της εγκατάστασης των μηχανημάτων στο εργοστάσιο της Νάουσας, και 

τη συνακόλουθη κωλυσιεργία της εταιρείας στην πραγματοποίηση των σχετικών 

ελέγχων. Επιβεβαίωσε και την τοποθέτηση του ιταλικής κατασκευής βαφείου ερίων 

στο εργοστάσιο των Αθηνών, παρά την αντίθετη αναφορά στην επιστολή της 

εταιρείας
364

. Στη συνέχεια ωστόσο υιοθέτησε τις απόψεις της επιχείρησης περί 

έλλειψης χώρου, και πρότεινε να χορηγηθεί εύλογος χρόνος ώστε να ανεγερθούν στο 

εργοστάσιο της Νάουσας οι κατάλληλες εγκαταστάσεις για  να τοποθετηθούν τα 

χρηματοδοτούμενα μηχανήματα. 

Η ΚΕΔ κοινοποίησε στην ΕΤΕ την απόφαση της, την οποία θα έπρεπε να 

γνωστοποιήσει και στην επιχείρηση, την 24-1-1952. Θα χρειαζόταν, πριν γίνει 

οτιδήποτε άλλο, η εταιρεία να καταθέσει άμεσα, εντός 15 ημερών, το ποσό των 

131.129,60$ στο κεφάλαιο του δανείου. Εάν δεν πραγματοποιείτο η κατάθεση, το 

γεγονός θα πρέπει να αναφερθεί στην ΚΕΔ, ώστε να λάβει τα περαιτέρω αναγκαία 

μέτρα. Η απόφαση αυτή πυροδότησε μια πυκνή ανταλλαγή εγγράφων με την ΕΤΕ και 

την επιχείρηση. Η ΕΤΕ διαβίβασε την 9
η
 Φεβρουαρίου επιστολή της εταιρείας της 6

ης
 

Φεβρουαρίου, όπου αυτή, αφού εκφράσει την έκπληξη και την «αλγεινή εντύπωσιν» 

από την απόφαση της ΚΕΔ, υποστήριξε ότι έλαβε την απόφαση της τοποθέτησης των 

μηχανημάτων στην Αθήνα, όχι μόνο προς το συμφέρον της επιχείρησης, αλλά και της 

εθνικής οικονομίας
365

, και επέμενε ότι μοναδική λύση αποτελούσε η χορήγηση 

                                                 
363

 Κλείνοντας αναφέρει ότι, όχι μόνο δεν υφίσταται ανεργία στη Νάουσα, αλλά παρατηρείται και 

έλλειψη προσωπικού, γι’ αυτό και σχεδιάζεται η δημιουργία εργατικού συνοικισμού ο οποίος θα 

στεγάσει τους εργάτες των περιχώρων της Νάουσας. 
364

 Η εταιρεία περιέλαβε «εκ παραδρομής» το βαφείο στις εγκαταστάσεις της Νάουσας καθώς δεν είχε 

τεθεί ακόμη σε λειτουργία. 
365

Επιμένοντας ότι η απόφαση τους δεν ήταν υστερόβουλη, πόσο μάλλον που θα τους εξυπηρετούσε 

περισσότερο η εγκατάσταση των μηχανημάτων στη Νάουσα εξαιτίας των κινήτρων για την επαρχιακή 
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προθεσμίας ώστε να μπορέσει να ανεγείρει τις νέες εγκαταστάσεις στη Νάουσα
366

. 

Επισυναπτόταν και κατάσταση των μηχανημάτων που έχουν τοποθετηθεί στη 

Νάουσα, όπου συμπεριλαμβάνονταν το βαφείο και το πλυντήριο, τα οποία 

γνωρίζουμε από τις προηγούμενες εκθέσεις ότι είχαν ήδη τοποθετηθεί στο 

εργοστάσιο της Αθήνας
367

. Στο ίδιο πνεύμα συνεχίζει η επιστολή της 16
ης

 

Φεβρουαρίου
368

, η οποία πρότεινε διάφορες άλλες λύσεις καθώς η εταιρεία δεν είχε 

τη δυνατότητα κατάθεσης του ποσού που έχει επιδικάσει η ΚΕΔ σε μετρητά στο 

δάνειο
369

. 

 Η ΚΕΔ, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ανωτέρω επιστολές στην συνεδρίαση υπ’ 

αριθμ. 223/20-02-1952, ανέβαλε τη συζήτηση του θέματος μέχρι την ενημέρωση του 

εκπροσώπου της Αμερικανικής Αποστολής G.I.Trett. Η υπόθεση συζητήθηκε στην 

υπ’ αριθμ. 236/22-03-1952 συνεδρίαση. Ο εκπρόσωπος της Αποστολής δε θεώρησε 

ως κατάλληλη λύση εκείνη της αντικατάστασης των ήδη επιδιορθωμένων 

μηχανημάτων στο εργοστάσιο της Νάουσας, από τα καινούργια εισαχθέντα από το 

εξωτερικό. Ο Θωμάς Λαναράς, κατόπιν αιτήσεως του, παρουσίασε ενώπιον της 

Επιτροπής την άποψη της εταιρείας, προβαίνοντας σε μια επιπλέον πρόταση επίλυσης 

του ζητήματος
370

. Εντωμεταξύ είχαν φθάσει στον Πειραιά αρχές Φεβρουαρίου τα 

υπόλοιπα μηχανήματα αξίας 44.156$, τα οποία η επιχείρηση δεν παρέλαβε εξαιτίας 

του γνωστού προβλήματος της έλλειψης χώρου
371

.  Η Επιτροπή απεφάνθη ότι οι 

ενέργειες της εταιρείας παραβίασαν βασικό όρο της σύμβασης, καθιστώντας το 

δάνειο υπερήμερο, και έθεσαν την επιχείρηση σε πλεονεκτικότερη θέση από τις 

                                                                                                                                            
βιομηχανία. Με αυτόν τον τρόπο όμως εκπληρώνονταν οι στόχοι της εργατικής απασχόλησης, της 

εξυπηρέτησης του καταναλωτικού κοινού, και της δυνατότητας εξόφλησης των δόσεων του δανείου. 
366

 Καθώς σε αντίθετη περίπτωση πρέπει ή να καταβάλει το ποσό μετρητά, πράγμα που αδυνατούσε να 

πράξει, είτε να επιστρέψει τα μηχανήματα και να απαλλαγεί από το δάνειο, γεγονότα που δεν θα 

ωφελούσαν την ΚΕΔ , αλλά θα προκαλούσαν μεγάλη ζημία στην εταιρεία. 
367

 Είναι μάλιστα υπογραμμισμένα στο έγγραφο από τον παραλήπτη της ΚΕΔ. 
368

Η τοποθέτηση των μηχανημάτων «…δεν ωφείλετο σε υστερόβουλον τινά σκέψιν, αλλά εις 

πραγματική και αναπόδραστον ανάγκην.»  
369

 Συγκεκριμένα προτείνει, α) τη χορήγηση προθεσμίας 2 ετών απαραίτητης για την επίλυση της 

εμπλοκής του οικοπέδου, της ανέγερσης των κτιρίων, και της μεταφοράς και εγκατάστασης των 

μηχανημάτων, είτε β) αν δεν υπάρξει επίλυση της διαφοράς του οικοπέδου, τότε είτε θα καταστρέψουν 

τα επιδιορθωμένα μηχανήματα και θα τοποθετήσουν στη θέση τους τα καινούργια, είτε θα αγοράσουν 

νέο οικόπεδο, μακριά από το υπάρχον εργοστάσιο για να τα εγκαταστήσουν, αντιοικονομικές λύσεις 

που θα αναγκαστούν να εφαρμόσουν αν επιμένει η ΚΕΔ, είτε γ) να αποποιηθούν τα μηχανήματα και 

να απαλλαγούν από τις υποχρεώσεις του δανείου, είτε δ) να παραμείνουν οριστικά τα μηχανήματα 

στην Αθήνα και να επιβαρυνθεί το εν λόγω δάνειο είτε με επιβάρυνση του επιτοκίου ή με  μείωση του 

χρόνου αποπληρωμής. 
370

 Να μεταφερθούν στη Νάουσα μηχανήματα ίδιας αποδοτικότητας αλλά διαφορετικού τύπου και 

βάρους, ώστε να μπορέσουν να τοποθετηθούν στις υπάρχουσες κτιριακές εγκαταστάσεις. 
371

 Στην πίσω σελίδα του κοινοποιητικού εγγράφου της ΕΤΕ είναι γραμμένη χειρόγραφα η εύγλωττη 

σημείωση «Leave them there until the general decision is taken», της 15
ης

 Μαρτίου 1952. 
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ανταγωνιστικές εριοβιομηχανίες στην περιοχή των Αθηνών, προμηθευόμενοι με 

πίστωση το νέο εξοπλισμό
372

. Επίσης τόνισε τις ευθύνες της ΕΤΕ, η οποία όχι μόνο 

δεν μπόρεσε, εξαιτίας προφανούς αμελείας, να αποτρέψει την εγκατάσταση των 

μηχανημάτων στην Αθήνα, αλλά ούτε και να εξακριβώσει την παράβαση αυτή, την 

οποία απεκάλυψε η έκθεση του Τμηματάρχου της ΤΤΕ Γ. Νικολάρα.   

 Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω, τελικώς η ΚΕΔ αποφάσισε ότι πρέπει η 

ΕΤΕ να υπολογίσει την αξία των μηχανημάτων που εγκαταστάθηκαν στην Αθήνα
373

, 

και να λάβει μέτρα ώστε τα πρόσφατα αφιχθέντα να μην εγκατασταθούν και αυτά στο 

εκεί εργοστάσιο. Έδωσε προθεσμία 4 μηνών στην εταιρεία προκειμένου να 

αποκτήσει οικόπεδο και να αρχίσει την ανέγερση εγκαταστάσεων στη Νάουσα για να 

τοποθετήσει τα χρηματοδοτηθέντα μηχανήματα. Εφόσον εκπλήρωνε το σχετικό όρο, 

θα χορηγούσε προθεσμία άλλων 6 μηνών για να αποπερατωθούν τα κτίρια και να 

μεταφερθεί εκεί ο εν λόγω εξοπλισμός. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των όρων 

αυτών θα ίσχυε η προηγούμενη απόφαση της κατάθεσης των μετρητών στο δάνειο 

μαζί με την πληρωμή τόκων υπερημερίας. Η ΕΤΕ από την πλευρά της θα χρειαζόταν  

να παρακολουθεί τις σχετικές ενέργειες της εταιρείας, ενημερώνοντας την Επιτροπή 

για την πορεία της υπόθεσης. Κλείνοντας επέπληξε ουσιαστικά την ενδιάμεση 

Τράπεζα για την αμέλεια της και της υπενθύμισε τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει 

στα πλαίσια του προγράμματος των «συμμοριόπληκτων» βιομηχανιών
374

. Οι 

αποφάσεις κοινοποιήθηκαν στην ΕΤΕ με τα έγγραφα της 04-04-1952 και 22-04-1952.  

 Η ΕΤΕ αντέδρασε άμεσα
375

 στην επίπληξη που δέχτηκε από την ΚΕΔ. 

Εξέφρασε και αυτή την «έκπληξη» της για την απόφαση της ΚΕΔ, και προσπάθησε 

να ανασκευάσει την αποδιδόμενη σε αυτήν αμέλεια στην εποπτεία της υλοποίησης 

του δανείου των Εριοκλωστηρίων Πεννιέ
376

.  Εντούτοις πληροφόρησε την ΚΕΔ ότι 

                                                 
372

 Αναφέρεται ότι οι εισαγωγές από τις άλλες βιομηχανίες έπρεπε να εξοφληθούν τοις μετρητοίς, και 

να εγκριθούν όχι από το πρόγραμμα εφοδίων ανασυγκρότησης αλλά από το κοινό πρόγραμμα 

εισαγωγών με τους ισχύοντες περιορισμούς. 
373

 Ακόμη και αυτά που εγκαταστάθηκαν για λίγο χρόνο πριν μεταφερθούν στη Νάουσα. 
374

 Πιο συγκεκριμένα «…εκφράζει τη ζωηράν λύπην της, διότι Συμμετέχουσα Τράπεζα του κύρους της 

Εθνικής δεν ηδυνήθη συνεπεία προφανούς αμελείας, ούτε να προλάβη ούτε να διαπιστώση [….] 

σοβαρωτάτην παραβίασιν των όρων της δανειστικής Συμβάσεως», και «…εξουσιοδοτεί δε την 

Διεύθυνσιν όπως δι’εγγράφου της ανακοινώσει τούτο εις την Διοίκησιν της Τραπέζης 

υπομιμνήσκουσα […] τας εκ των σχετικών Συμβάσεων απορρέουσας υποχρεώσεις των 

Συμμετεχουσών Τραπεζών».   
375

 Με έγγραφο τη 26-04-1952. 
376

 Η ΕΤΕ επέμεινε στο ότι ασκούσε υπεύθυνα το έργο της εποπτείας των δανείων ανασυγκρότησης, 

ακόμη και αν ερχόταν σε αντίθεση με τους πελάτες της. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είχε συστήσει 

ενέχυρο στα μηχανήματα με τον όρο της μεταφοράς τους στη Νάουσα, δεν μπορούσε να παρακολουθεί 

την υλοποίηση σε όλα τα στάδια της, και υπήρχε και ο παράγοντας της πρότερης εμπιστοσύνης στην 

εταιρεία (παλιά και γνωστή επιχείρηση), η οποία για άλλες περιπτώσεις είχε ζητήσει την έγκριση της 
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υπήρχε εγκαταστημένος υπάλληλος της ΕΤΕ ως παρατηρητής στο εργοστάσιο της 

Αθήνας, ο οποίος και απομακρύνθηκε, καθώς δεν ενημέρωσε αρμοδίως την Τράπεζα 

για την υπόθεση αυτή. Τα Εριοκλωστήρια Πεννιέ απάντησαν με επιστολή της 22-04-

1952. Αρχικά η επιχείρηση εξέφρασε τις ευχαριστίες της για την ευμενέστερη, σε 

σχέση με την προηγούμενη,  απόφαση της ΚΕΔ, στη συνέχεια όμως  τη χαρακτηρίζει 

ανεφάρμοστη
377

, και αντιπρότεινε ξανά 3 διαφορετικές λύσεις στο ζήτημα
378

. Σε 

περίπτωση που δεν γίνονταν δεχτές οι προτάσεις της, η εταιρεία θα αναγκαζόταν να 

επιστρέψει τα μηχανήματα στην ΚΕΔ, ώστε να απαλλαγεί από τις δανειακές της 

υποχρεώσεις.   

 Η υπόθεση υπήρξε αντικείμενο συζητήσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών 

καθ’ όλη τη διάρκεια του 1952. Η ΚΕΔ
379

 επέμεινε στις έως τότε αποφάσεις, έστω 

και αν σε έλεγχο από τεχνικό της ΕΤΕ το Μάιο του 1952 διαπιστώθηκε η έλλειψη 

χώρου τοποθέτησης των μηχανημάτων
380

, και προτεινόταν η κατεδάφιση του 

βαμβακουργείου που ήδη βρισκόταν στο διεκδικούμενο οικόπεδο προκειμένου να 

κτιστεί μεγαλύτερη οικοδομή η οποία να μπορεί να συμπεριλάβει και το κλωστήριο 

καρντέ
381

. Στην αλληλογραφία της με την ΕΤΕ, την εντολοδότησε προκειμένου να 

εγγράψει υποθήκη στα μηχανήματα που ευρίσκονταν στο εργοστάσιο Αθηνών
382

, και 

σε αυτά που δεν είχαν ακόμη εκτελωνιστεί. Επίσης απαίτησε από την επιχείρηση να 

αναγνωρίσει εγγράφως  το δικαίωμα της ΚΕΔ να κηρύξει ληξιπρόθεσμο και απαιτητό 

το τμήμα του δανείου που αφορά τα μηχανήματα που εγκαταστάθηκαν στην 

Αθήνα
383

.   

                                                                                                                                            
ΚΕΔ μέσω της ΕΤΕ. Για την παρατήρηση ότι η παράβαση ήρθε στο φως από την υπηρεσία της ΤΤΕ, 

θεώρησε ότι αυτό συνέβη τυχαία, καθώς και οι δικοί της τεχνικοί διενεργούν επιτόπιους ελέγχους για 

τις κτιριακές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις. 
377

 Ως κύριες αιτίες της μη εφαρμογής θεώρησαν την έλλειψη κεφαλαίων για την αγορά, ανέγερση και 

εξοπλισμό του νέου εργοστασίου. 
378

 Οι λύσεις (που είχαν ξαναπροταθεί) ήταν, η χορήγηση προθεσμίας 2 ετών για την ανέγερση των 

νέων εγκαταστάσεων στο διπλανό οικόπεδο, η μεταφορά στο εργοστάσιο της Νάουσας ατράκτων 

πεννιέ ισάριθμό με τις ατράκτους καρντέ που θα παρέμεναν στην Αθήνα (έτσι ώστε να απασχολείται 

το εργατικό δυναμικό που θα απασχολείτο και με το κλωστήριο καρντέ), είτε τέλος το μέρος του 

δανείου που αφορά τα μηχανήματα που εγκαταστάθηκαν στην Αθήνα, να εξοφληθούν σε διάστημα 

μικρότερο της 15ετίας (της αρχικής δηλαδή διάρκειας αποπληρωμής). 
379

 Με τις συνεδριάσεις υπ’αριθμ. 249/4-8-1952 και 251/28-8-1952. 
380

 Τονίζοντας ότι το πρόβλημα του χώρου θα μπορούσε να είχε λυθεί σε προγενέστερο χρόνο, αν 

προβλεπόταν από την εταιρεία η τοποθέτηση των νέων μηχανημάτων στους υπάρχοντες χώρους, με 

πλαισίωση τους από τον παλαιότερο εξοπλισμό. 
381

 Σημειώνοντας ωστόσο ότι το συγκρότημα καρντέ θα μπορούσε να λειτουργήσει και αυτόνομα, σε 

άλλο οικόπεδο της Νάουσας. 
382

 Χωρίς αυτό να σημαίνει αναγνώριση της παράνομης λειτουργίας τους στο εκεί εργοστάσιο. 
383

 Σε αντίθετη περίπτωση θα κηρυσσόταν το σύνολο του δανείου ληξιπρόθεσμο και απαιτητό. 
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 Η εταιρεία όντως αναγνώρισε
384

, κατά δήλωση της «..μην μπορώντας να κάνει 

αλλιώς…», τους όρους της ΚΕΔ, χαρακτηρίζοντας ωστόσο «…λίαν αυστηρήν και 

άδικην…» την απόφαση να μην μπορεί να χρησιμοποιήσει τα μηχανήματα που 

βρίσκονταν στη ελεύθερη ζώνη του Τελωνείου. Ζήτησε λοιπόν αρχικά να επιτραπεί η 

χρήση 2 ανοιχτικών μηχανών στο εργοστάσιο Αθηνών
385

, ενέργεια που η ΚΕΔ 

απέρριψε άμεσα
386

, και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσει μια εκ των δύο μηχανών 

self-acting με καταβολή της αξίας τους σε κατάθεση έναντι μετρητών στο δάνειο
387

. 

Η ίδια η εταιρεία απέσυρε το δεύτερο αίτημα της
388

.   

Η υπόθεση θα διευθετηθεί φαινομενικά το Μάρτιο του 1953, οπότε και 

επήλθε συμβιβασμός μεταξύ των Εριοκλωστηρίων Πεννιέ, και της Λαναράς-

Κύρτσης, με αναγνώριση από την τελευταία της κυριότητας της πρώτης επί του 

διεκδικούμενου οικοπέδου. Η εταιρεία
389

 θα αιτηθεί ξανά μια διετή περίοδο ως 

προθεσμία ανοικοδόμησης , και η ΚΕΔ
390

 θα χορηγήσει τελικώς προθεσμία ενός 

έτους (έως 31-3-1954), για την ανέγερση των κατάλληλων εγκαταστάσεων στο εν 

λόγω οικόπεδο. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι παρά το μέγεθος της υπόθεσης, στην εφημερίδα 

«Βήμα» της εποχής δεν βρίσκουμε οποιαδήποτε αναφορά για το δάνειο των 

Εριοκλωστηρίων Πεννιέ. Αντιθέτως γίνεται εκτενής αναφορά στην υπόθεση στην 

εφημερίδα «Αθηναϊκή»
391

, όπου σε ένα άρθρο της 3-9-1952 με τον τίτλο «Μία ένοχος 

υπηρεσία», παραθέτει τα γεγονότα της υπόθεσης, και θεωρεί ότι η επιχείρηση 

χρησιμοποίησε για ίδιον συμφέρον, χρήματα που προορίζονταν για ολόκληρο τον 

πληθυσμό της «πολυπαθούς Ναούσης». Η στάση της ΚΕΔ, χαρακτηρίζεται ως 

«ένοχος τουλάχιστον βαρείας αμελείας», εξαιτίας της κωλυσιεργίας της να επιβάλει 

                                                 
384

 Με επιστολή της 02-09-1952. 
385

 Με τη δικαιολογία ότι είχαν μαζευτεί στο εργοστάσιο σωρός υποπροϊόντων από τη λειτουργία των 

υπόλοιπων μηχανημάτων, τα οποία κινδύνευαν να αχρηστευτούν αν δεν ανοίγονταν σε περίοδο 1 ή 2 

μηνών. 
386

Με έγγραφο της 12-9-1952, γεγονός που είχε σαν συνέπεια την αποστολή μέρους των 

εκτελωνισθέντων μηχανημάτων στο εργοστάσιο της Νάουσας, όπως ανακοινώνεται από την ΕΤΕ την 

29-9-1952. 
387

 Με αίτημα της μέσω ΕΤΕ της 18-11-1952. 
388

 Με επιστολή της 20-01-1953. 
389

 Μέσω εγγράφου της ΕΤΕ της 3-3-1953. 
390

 Με τη συνεδρίαση υπ’αριθμ. 273/31-3-1953, όπου εκτός της προθεσμίας αναφέρει ότι πρέπει να 

καταβληθούν οι καθυστερούμενοι τόκοι (20. 095,67$), και να αναληφθεί το συντομότερο το υπόλοιπο 

του δανείου. 
391

 Φάκελος ΠΙΟΠ «Αλληλογραφία»…, ο.π. Η ίδια εφημερίδα είχε ασχοληθεί και με υποθέσεις 

φοροδιαφυγής εκ μέρους της Λαναράς-Κύρτσης, οι οποίες έλαβαν απάντηση από τον Θεόδωρο 

Λαναρά μέσα από καταχωρήσεις στο Βήμα, βλ. Εφημ. Το Βήμα 05-02-1952, και 19-2-1952 σαν ξένες 

δημοσιεύσεις. 
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κάποια ποινή για την παράβαση των όρων της δανειστικής σύμβασης, και της 

χορήγησης της σχετικής προθεσμίας, προκειμένου  να ανεγερθεί κτίριο σε οικόπεδο 

της Νάουσας. Επέδειξε, σύμφωνα με την εφημερίδα, περίεργη εύνοια προς την 

επιχείρηση, και φανερώνονται οι λόγοι για τους  οποίους  η Επιτροπή καλύπτει με 

ένα «πέπλο μυστηρίου» όλες τις ενέργειες της.  

Τα λεγόμενα της «Αθηναϊκής», η οποία προφανώς δεν είχε πληροφορηθεί 

παρά μόνο ένα μέρος της υπόθεσης, αντικατοπτρίζουν παρ’ όλα αυτά την  

πραγματικότητα, την οποία φαίνεται να προσπαθούν να αποφύγουν και οι τρεις 

πρωταγωνιστές της. Η ΚΕΔ όντως καθυστέρησε στην έκδοση πορίσματος για την 

παράβαση βασικού όρου της δανειστικής σύμβασης εκ μέρους των Εριοκλωστηρίων 

Πεννιέ, γεγονός που καταδεικνύει τη γραφειοκρατική της οργάνωση. Η απόφαση που 

έλαβε τελικώς, η κατάθεση δηλαδή της αξίας των εγκαταστημένων στην Αθήνα 

μηχανημάτων στο ποσό του δανείου εμφανίζεται δίκαια, τουλάχιστον σύμφωνα με τα 

τραπεζικά κριτήρια. Θα μπορούσε βέβαια να επιβληθεί και μεγαλύτερη ποινή, όπως ο 

καταλογισμός τόκων υπερημερίας για το ποσό αυτό (ενέργεια που τελικώς 

προκρίθηκε), όπως και η σύνταξη τροποποιητικής σύμβασης με όρους επαχθέστερους 

των αρχικών, καθώς αποδείχθηκε ότι οι καταστροφές οι οποίες τελικά διεπράχθησαν 

στο εργοστάσιο της Νάουσας και σε κτιριακό και σε μηχανολογικό εξοπλισμό ήταν 

μικρότερες των δηλωθεισών και προϋπολογισμένων.  Αντί η Επιτροπή να επιμείνει 

ωστόσο στην εφαρμογή της πρώτης της απόφασης, ή έστω να την τροποποιήσει, 

απαιτώντας την οριστική εγκατάσταση του χρηματοδοτηθέντος εξοπλισμού στο χώρο 

του εργοστασίου της Νάουσας, εφόσον μάλιστα είχε εγκρίνει και επέκταση των 

κτιριακών εγκαταστάσεων (διώροφο βαφείο) η οποία δεν προβλεπόταν από τη 

σύμβαση, αναλώθηκε σε μια σειρά ανταλλαγής εγγράφων, και χορηγήσεων  

προθεσμιών, οι οποίες δεν ήταν καθόλου σίγουρο ότι θα εφαρμοστούν. Η απόδοση 

ευθυνών στην ΕΤΕ, κατά τη γνώμη μας δεν αποσείει τις δικές της ευθύνες, και την 

έλλειψη σταθερότητας στις δικές της αποφάσεις
392

. 

Η ΕΤΕ αναδεικνύεται ως ένα άβουλο και πραγματικά «ενδιάμεσο» 

οργανισμό, καθόλου αντάξιο της τραπεζικής της ιστορίας. Η αποκάλυψη της 

τοποθέτησης υπαλλήλου της, εντός του εργοστασίου των Αθηνών, ο οποίος 

παραδόξως δεν αντελήφθη την παράνομη τοποθέτηση του μηχανολογικού 

εξοπλισμού, αναδεικνύει την κακή κατάσταση στην οποία είχαν βρεθεί οι εμπορικές 

                                                 
392

 Γεγονότα που αποδεικνύουν τη γενικότερη επιρροή των διαφόρων πολιτικών και επιχειρηματικών 

κύκλων στις αποφάσεις της Επιτροπής. 
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τράπεζες μεταπολεμικά, και τονίζει τον συγκερασμό τραπεζικών και επιχειρηματικών 

συμφερόντων. Το γεγονός ότι η επιχείρηση ήταν  παλαιά, με «σοβαρή» διεύθυνση 

και σύννομη συμπεριφορά στην έως τότε πορεία του δανείου, δεν δικαιολογεί σε 

καμία περίπτωση την απουσία ελέγχου υλοποίησης του σχεδιαζόμενου έργου, πολύ 

δε περισσότερο όταν ο στόχος της, σύμφωνα με τους κανονισμούς των δανείων προς 

«συμμοριόπληκτες» βιομηχανίες δεν ήταν απλά και μόνο η εκταμίευση του δανείου. 

Γι’ αυτό και οι δικαιολογίες που προβάλλει δεν πείθουν, ειδικά όταν τελικώς 

ευθυγραμμίζεται με την στάση και τις απόψεις της χρηματοδοτούμενης επιχείρησης.  

Όσον αφορά στην επιχείρηση, υπέπεσε σε πολλές και σοβαρές παραβάσεις 

της δανειστικής της σύμβασης, και αποδεικνύεται ότι είχε υπερβάλει στον 

απολογισμό του κατεστραμμένου μηχανολογικού και κτιριακού εξοπλισμού. Το 

φαινόμενο της επιδιόρθωσης των κατεστραμμένων μηχανημάτων απαντάται και σε 

άλλες «συμμοριόπληκτες» βιομηχανίες
393

, χωρίς να μπορούμε βέβαια να το 

γενικεύσουμε σε όλες τις περιπτώσεις. Δύσκολα όμως συναντάμε το επιβλητικό και 

απαξιωτικό ύφος το οποίο χαρακτηρίζει συνήθως την αλληλογραφία των 

Εριοκλωστηρίων Πεννιέ
394

, ειδικά όταν πρόκειται να προτείνει ανεφάρμοστα σχέδια, 

όπως η επιστροφή των μηχανημάτων στο δανειστικό οργανισμό
395

, ή να απορρίψει 

λύσεις που είχε η ίδια προκρίνει
396

. Η κωλυσιεργία της ωστόσο τελικώς την ευνόησε, 

εφόσον σταδιακά υιοθετήθηκαν από την Επιτροπή οι θέσεις της, χωρίς αυτό να 

σημαίνει ότι έπαψε να παραπονείται, και να προβάλλει ασμένως την ακούσια 

συμμόρφωση της προς αυτές, καθώς θεωρούσε ότι θα μπορούσαν να διαμορφωθούν 

ευνοϊκότερες λύσεις, για ένα ζήτημα, το οποίο η ίδια η επιχείρηση δημιούργησε. 

 

 

 

                                                 
393

 Βλ. και την περίπτωση της αλευροβιομηχανίας-ξυλουργείου των Αφων Βοίλα στα Τρίκαλα, όπου 

ενώ εγκρίθηκαν και εκταμιεύθηκαν 2 δάνεια ανασυγκρότησης από την ΚΕΔ για την αποκατάσταση 

των κτιριακών και μηχανολογικών ζημιών, σύμφωνα με τις εκθέσεις του υποκαταστήματος Τρικάλων 

της ΕΤΕ  το εργοστάσιο λειτουργούσε κανονικά, καθώς οι μέτοχοι με τη βοήθεια «καλοπροαίρετων 

φίλων», είχαν επισκευάσει τις ζημιές, Φάκελοι ΕΤΕ «Αδελφοί Αποστόλου Βοίλα Αλευροβιομηχανία-

Ξυλουργείον Τρίκαλα 1949-1950» 1-44-7-12, και «Αφοι Βοιλα Αλευροβιομηχανία, Τρίκαλα 1949-

1950», 1-44-8-313  
394

 Χαρακτηριστική είναι η στάση του Θωμά Λαναρά ενώπιον της Επιτροπής όπου χαρακτηρίζει την 

εγκατάσταση των μηχανημάτων στην Αθήνα ως «τυπική» και όχι ουσιαστική παράβαση. 
395

 Ώστε να απαλλαχθεί από την αποπληρωμή του  δανείου, ενέργεια  η οποία δεν εφαρμόζεται στην 

τραπεζική πρακτική, παρά μόνο στην χρηματοδοτική λύση του leasing.  
396

 Όπως η αγορά νέου οικοπέδου για ανέγερση εργοστασίου στη Νάουσα, την οποία αφού υιοθετεί η 

Κεντρική Επιτροπή, η επιχείρηση (που την είχε προτείνει σε προγενέστερη χρονική περίοδο για να 

αποφύγει την καταβολή των μετρητών στο δάνειο) την απορρίπτει ως οικονομικά ασύμφορη. 
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Η υποτίμηση της δραχμής  

Μετά τη προσωρινή διευθέτηση που υπήρξε σχετικά με την παράτυπη 

τοποθέτηση εκ μέρους των Εριοκλωστηρίων Πεννιέ, των χρηματοδοτούμενων 

μηχανημάτων στο εργοστάσιο της Αθήνας αντί στο εργοστάσιο της Νάουσας, ένα 

ακόμη σημαντικό εμπόδιο στην κανονική αποπληρωμή του δανείου αποτέλεσε η 

υποτίμηση της δραχμής την 9
η
 Απριλίου 1953, από τον υπουργό Συντονισμού της 

νέας κυβέρνησης Παπάγου, Σπύρο Μαρκεζίνη. Καθώς οι δανειστικές συμβάσεις 

είχαν συναφθεί με ρήτρα δολαρίου, η ανατίμηση (από 15.000 δρχ. σε 30.000 δρχ.) 

της ισοτιμίας δολαρίου-δραχμής επέφερε διπλασιασμό των τόκων και χρεολυσίων 

που θα έπρεπε να καταβάλουν οι δανειοδοτούμενες από το Σχέδιο Μάρσαλ 

επιχειρήσεις.  

Η αντίδραση των επιχειρήσεων δεν άργησε να λάβει τη μορφή ανοιχτού 

υπομνήματος των «συμμοριόπληκτων» βιομηχανιών της Νάουσας
397

 προς τα 

Υπουργεία Συντονισμού, Οικονομικών και Βιομηχανίας, με ημερομηνία την 19
η
 

Ιουνίου 1953. Εκεί οι βιομήχανοι αφού διεκτραγωδούσαν την κατάσταση στην οποία 

περιήλθαν μετά την επίθεση των «συμμοριτών», ζητούσαν μια σειρά μέτρων για την 

διευκόλυνση της αποπληρωμής των δανειακών τους υποχρεώσεων μετά την 

υποτίμηση της δραχμής
398

, καθώς θεωρούσαν ότι η χρηματοδότηση είχε εξωτερικά 

μόνο τα χαρακτηριστικά της δανειακής σύμβασης, ενώ στην ουσία αποτελούσε 

«παραγωγική κοινωνική αντίληψις»
399

.    

Τα Εριοκλωστήρια Πεννιέ, ακολουθώντας τη συνηθισμένη πρακτική τους, 

προέβησαν στην αποστολή μιας σειράς επιστολών στην ΚΕΔ, μέσω της ΕΤΕ, 

προκειμένου να πετύχουν βελτιωμένους όρους αποπληρωμής μέσα στα νέα πλαίσια 

που διαμορφώθηκαν. Έτσι την 16-06-1953 προτείνουν (για άλλη μια φορά) την 

επιστροφή του χρηματοδοτηθέντος εξοπλισμού στην δανείστρια Τράπεζα ώστε να 

απαλλαγούν από τις υποχρεώσεις τους (λησμονώντας, εσκεμμένα ίσως, ότι τα δάνεια 

                                                 
397

 Συγκεκριμένα η Εριοβιομηχανία Ναούσης Λαναράς-Κύρτσης ΑΕ, τα Εριοκλωστήρια Πεννιέ Αφων. 

Χρ.Λαναρά, η Ο.Ε. Γρηγ.Τσίτση και Σια, η ΑΕ Νηματουργείον Μπίλη-Τσίτση, η Ε.Ε. Βέτλανς 

Λαναρά και Σια, και η Α.Ε. Σπαγγοποιεία –Σχοινοποιεία Ναούσης. 
398

 Ζητούσαν αναπροσαρμογή του επιτοκίου σε 2,5% και παράταση διάρκειας εξόφλησης από 15 σε 30 

έτη, κεφαλαιοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, διετή περίοδο χάριτος, και απαλλαγή από την 

καταβολή της εκτάκτου εισφοράς του Ν2360/1953 (επρόκειτο περί ποσοστιαίας εισφοράς 

καταβλητέας σε 3 δόσεις, όλων των επιχειρήσεων που είχαν δανειοδοτηθεί μέσω του Σχεδίου 

Μάρσαλ, βλ. και ΦΕΚ Α 78/1953).  
399

 Με την έννοια της ισόποσης κατανομής των βαρών από τις πολεμικές καταστροφές στο σύνολο της 

ελληνικής κοινωνίας.  
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αφορούσαν και κτιριακές εγκαταστάσεις)
400

. Σύμφωνα με τη διαβιβαστική επιστολή 

της ΕΤΕ της 9-7-1953 οι ληξιπρόθεσμες οφειλές της εταιρείας ήδη ανέρχονταν σε 

30.548,17$
401

. Η εταιρεία θα επανέλθει την 08-08-1953, ισχυριζόμενη ότι, όταν οι 

Σταύρος και Θωμάς Λαναράς είχαν δηλώσει ότι δεν θα κάνουν χρήση του υπολοίπου 

του ΄β δανείου
402

, πίστευαν ότι θα μπορούσαν να επιστρέψουν τα μηχανήματα και να 

ακυρωθεί το δάνειο. Στη συνέχεια μόνο πληροφορήθηκαν ότι η λύση αυτή ήταν 

αδύνατη, και ότι θα έπρεπε αφού παραλάβουν και τα υπόλοιπα μηχανήματα να τα 

μεταφέρουν στη Νάουσα. Για αυτό το λόγο, η εταιρεία αιτούνταν τη χορήγηση του 

αδιάθετου υπολοίπου του δανείου, ώστε να ανεγείρει νέα οικοδομή στο ελεύθερο 

πλέον από διεκδικήσεις οικόπεδο. Η ΕΤΕ με διαβιβαστική επιστολή της 03-10-1953 

συναινούσε στη χρήση του υπολοίπου, με σκοπό  το διακανονισμό της μακροχρόνιας 

πλέον εκκρεμότητας, τοποθέτησης των μηχανημάτων στο εργοστάσιο της Νάουσας. 

Η ΚΕΔ ανακοίνωσε (με επιστολή προς την ΕΤΕ της 15-10-1953) την απόρριψη της 

συγκεκριμένης αίτησης
403

.  

Η επιχείρηση υπέβαλε ξανά αίτηση διακανονισμού των οφειλών της την 01-

11-1953, παραπονούμενη για τη μεταχείριση της εκ μέρους της ΚΕΔ, και ζητώντας 

διευκολύνσεις που η Επιτροπή παρείχε σε άλλους οφειλέτες του Σχεδίου Μάρσαλ, 

όπως τμηματικές εξοφλήσεις των ληξιπροθέσμων οφειλών
404

. Η ΕΤΕ συναίνεσε για 

άλλη μια φορά στο αίτημα της εταιρείας
405

. Η ΚΕΔ τελικώς προέβη σε πρόταση 

διακανονισμού. Οι δύο τοκοχρεολυτικές δόσεις του 1953 και εκείνη του ά εξαμήνου 

1954 θα καταβάλλονταν κατά το ήμισυ, ενώ το υπόλοιπο τίμημα των δόσεων θα 

κατανέμονταν στις 6 τοκοχρεολυτικές δόσεις των ετών 1956-1958. Δε θα 

                                                 
400

 Ενδιαφέρουσες πάντως είναι οι αναφορές στην γενικότερη άσχημη οικονομική κατάσταση της 

επιχείρησης η οποία και πριν την υποτίμηση αποδίδεται σε διάφορα κυβερνητικά μέτρα, και είχε ως 

αποτέλεσμα τη μείωση κατά 426 εργατοϋπαλλήλους του προσωπικού σε Αθήνα και Νάουσα, ενώ μετά 

την υποτίμηση μειώθηκε το προσωπικό της Αθήνας κατά το 1/5, και με πρόβλεψη κλεισίματος σε 

σύντομο χρονικό διάστημα.  
401

 Προέκυπταν από τόκους υπερημερίας 5.634,07$ για τα μηχανήματα που είχαν εγκατασταθεί στην 

Αθήνα, και 24.910,10$ της τοκοχρεολυτικής δόσης που έληξε την 30-06-1953. 
402

 Είχε προηγηθεί επιστολή της ΕΤΕ της 13-06-1953, η οποία πληροφορούσε την ΚΕΔ ότι το ποσό 

του  δανείου 437.964,27$ είχε αναληφθεί έως την 31
η
 Δεκεμβρίου 1952, και ως εκ τούτου το υπόλοιπο 

του δανείου 33.702,74$ έχει ακυρωθεί. 
403

 Επιμένοντας σε προγενέστερη απόφαση περί ανέγερσης του κτιρίου με ιδίους πόρους. Επιπλέον 

ζητά από την ΕΤΕ να κηρύξει το δάνειο ληξιπρόθεσμο και απαιτητό σε περίπτωση μη τακτοποίησης 

των ληξιπρόθεσμων οφειλών, και επίσης να μάθει εάν ενεγράφη υποθήκη στο εργοστάσιο της Αθήνας. 
404

 Επίσης τονίζει για άλλη μια φορά ότι έλαβε τα δάνεια για αποκατάσταση και όχι επέκταση των 

υπαρχουσών εγκαταστάσεων (πράγμα το οποίο δεν ίσχυε), ότι συναινεί στην εγγραφή υποθήκης στο 

εργοστάσιο των Αθηνών, και ότι επιφυλάσσεται να επανέλθει στο θέμα του αδιάθετου ποσού του ΄β 

δανείου.  
405

 Με την επιστολή της 11-11-1953, όπου ενημερώνει την ΚΕΔ και για την εξόφληση εκ μέρους της 

εταιρείας του ποσού των 230 εκατ. δρχ. της εισφοράς του Ν2360.   
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καταβαλλόταν τόκος υπερημερίας με την προϋπόθεση της συμμόρφωσης της 

εταιρείας με την απόφαση της ΚΕΔ, και δινόταν προθεσμία έως το τέλος Δεκεμβρίου 

1953 για να εξοφλήσουν τη δόση της 01-07-1953.  

 Παρά την έγγραφη αποδοχή εκ μέρους της εταιρείας της πρότασης 

διακανονισμού της ΚΕΔ
406

, κατά το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα η επιχείρηση 

στράφηκε πάλι στην γνωστή της παρελκυστική πολιτική. Έτσι από έγγραφα της ΕΤΕ  

πληροφορούμαστε ότι η εταιρεία δεν ανταποκρίθηκε στην προθεσμία ανέγερσης των 

εγκαταστάσεων στη Νάουσα (31-03-1954), προκειμένου να τοποθετήσει τον 

χρηματοδοτηθέντα εξοπλισμό, αρνήθηκε την παροχή υποθήκης στο εργοστάσιο των 

Αθηνών, δεν κατέβαλε το 40% των καθυστερούμενων οφειλών, συνεπεία τούτου 

βρέθηκε να οφείλει το μεγαλύτερο μέρος της δόσης της 01-07-1953, τη δόση της 01-

01-1954, και τα αναλογούντα ασφάλιστρα
407

. Επιπλέον η επιχείρηση υπέβαλε 

απευθείας προς τον Υπουργό Συντονισμού κ. Καψάλη και τον Πρόεδρο της ΚΕΔ κ. 

Γαλάνη «…προτάσεις περί ριζικής τακτοποιήσεως του όλου δανείου μας Σχεδίου 

Μάρσαλ…». 

 Οι προτάσεις αυτές  αναλύθηκαν σε διαδοχικές επιστολές των 

Εριοκλωστηρίων Πεννιέ τον Απρίλιο και τον Μάιο του 1954, και συνοψίζονταν στις 

εξής δύο, είτε να αναλάβει το κράτος τις ευθύνες του και να απαλλάξει την εταιρεία 

από τις δανειακές της υποχρεώσεις με την επιστροφή του δανειοδοτηθέντος 

εξοπλισμού, είτε να επιτραπεί η πώληση των μηχανημάτων σε εσωτερικό ή 

εξωτερικό, με παράλληλη χορήγηση περιόδου χάριτος έως την είσπραξη του 

τιμήματος
408

. Τελικώς η εταιρεία εξόφλησε ένα μέρος του 40% των οφειλών της, ως 

όφειλε, με παραλαβή εκ μέρους της ΕΤΕ συναλλαγματικών πελατείας της
409

.  Η 

                                                 
406

 Όπως αναφέρει επιστολή της ΕΤΕ προς την ΚΕΔ της 28-12-1953. 
407

 Συγκεκριμένα στις επιστολές της 05 και 17 Απριλίου 1954 προς την ΚΕΔ, όπου καταγράφονται 

συνολικές οφειλές των δύο τοκοχρεολυτικών δόσεων 46.430,59$ και 81.240.700 δρχ. ασφάλιστρα. 
408

 Η πρώτη επιστολή της 10-04-1954 αποτελούσε μια σύνοψη προηγουμένων ισχυρισμών της 

εταιρείας για την μη ανταπόκριση της στις υποχρεώσεις της. Τα νέα στοιχεία που παραθέτει είναι ότι 

μετά την καταστροφή δεν υπήρχε καμία διάθεση ανοικοδόμησης των καταστραμμένων 

εγκαταστάσεων εξαιτίας της εγγύτητας της Νάουσας στα γιουγκοσλαβικά σύνορα, και του φόβου της 

επανάληψης της επιδρομής. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός, Αλέξανδρος Διομήδης είχε πείσει την 

επιχείρηση να προβεί στην επαναλειτουργία του εργοστασίου. Μετά την επανάληψη του γνωστού 

προβλήματος της υποτίμησης της δραχμής, αναλύονταν εκτενώς οι κυβερνητικές ευθύνες χορήγησης 

υπερβολικά μεγάλου αριθμού αδειών εισαγωγής ατράκτων εριοκλωστηρίων. Από 25.000 ατράκτους το 

1950 στην επικράτεια (οι 20.000 ανήκαν στα Εριοκλωστήρια Πεννιέ), το 1954 ανέρχονταν σε 85.000 

και αναμένονται άλλες 5-6.000, ενώ σύμφωνα με την επαναληφθείσα γνώμη του εμπειρογνώμονα της 

Αμερικανικής Αποστολής κ.Weindling, επαρκούσαν 45-50.000 για να καλύψουν όλες τις ανάγκες της 

χώρας. Εξαιτίας των γεγονότων αυτών το ένα εργοστάσιο (των Αθηνών) είχε σταματήσει τελείως τη 

λειτουργία του, ενώ το δεύτερο (της Νάουσας) εργάζεται μόνο με το ¼ της δυναμικότητας του.  
409

 Σε έγγραφο της ΕΤΕ της 17-05-1954 αναφέρεται ακάλυπτο υπόλοιπο 4.976,06$ έναντι των 2 

απαιτητών δόσεων της 01-07-1954 ποσού 12.457,06$. 



100 

 

επόμενη δόση (της 10-07-1954) επρόκειτο να ρυθμιστεί για τις «συμμοριόπληκτες» 

βιομηχανίες Νάουσας και Καρδίτσας, με την πρώτη συνεδρίαση του νέου 

πιστοδοτικού οργανισμού, του ΟΧΟΑ, την 22-09-1954, όπου καθοριζόταν ότι θα 

εξοφλούνταν μόνο οι τόκοι σε 3 δόσεις (Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 1954), χωρίς τον 

καταλογισμό τόκων υπερημερίας. Η εξόφληση του χρεολυσίου θα καθοριζόταν «εν 

καιρώ».   

Θα συνεχίσουμε σε επόμενο κεφάλαιο την εξέταση της πορείας 

χρηματοδότησης και αποπληρωμής των δανείων που έλαβαν τα Εριοκλωστήρια 

Πεννιέ. Σταματάμε προς το παρόν, στην περίοδο της αναδοχής εκ μέρους του ΟΧΟΑ, 

των υποχρεώσεων της ΚΕΔ.  Ο έως τότε χειρισμός της υπόθεσης της 

χρηματοδότησης από την Κεντρική Επιτροπή Δανείων και την ΕΤΕ θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί αποτυχημένος. Η φαινομενική «σκλήρυνση» της στάσης της ΚΕΔ δε 

φαίνεται να απέδωσε μεγάλα αποτελέσματα, καθώς ο κάθε διακανονισμός που 

ενέκρινε, μετά βίας εφαρμόστηκε. Η ΕΤΕ από την άλλη αντιμετώπιζε το ζήτημα των 

δανείων της εταιρείας διεκπεραιωτικά, και από τη στάση της διαφαίνεται και το 

μάλλον αποτυχημένο σχήμα των δανειοδοτήσεων της ΚΕΔ μέσω των ενδιάμεσων 

Τραπεζών. Η επιχείρηση τέλος, ζητώντας εξωπραγματικές λύσεις στα προβλήματα 

αποπληρωμής των δανείων της και μη συμμόρφωσης της σε βασικούς όρους των 

δανειστικών συμβάσεων, επιτυγχάνει την προνομιακή της μεταχείριση, και την ανοχή 

απέναντι στις παραβάσεις που διαπράττει. Είναι φανερό ότι πίστευε ότι έχει το πάνω 

χέρι στη διαδικασία της διευθέτησης των δανειακών της υποχρεώσεων, και γι’ αυτό 

το λόγο διαπραγματευόταν απευθείας με τον Υπουργό Συντονισμού και το Διευθυντή 

της ΚΕΔ, παρακάμπτοντας την ενδιάμεση Τράπεζα και τη θεσμική διαδικασία.  

Οι παράγοντες που διαμόρφωσαν την κατάσταση που περιγράψαμε στα 

πρώτα χρόνια της χρηματοδότησης της επιχείρησης, θα διαμορφώσουν σε μεγάλο 

βαθμό την διαδικασία της αποπληρωμής των δανείων αυτών και μέσα στα επόμενα 

χρόνια. Δεν θα είναι όμως οι μοναδικοί. Στα επόμενα κεφάλαια θα διερευνήσουμε τις 

καταστάσεις εκείνες που θα καθορίσουν εξίσου σημαντικά την πορεία των 

Εριοκλωστηρίων Πεννιέ έως και τα μέσα της δεκαετίας του 1960.   
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5o ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

H οικονομική εξέλιξη των Εριοκλωστηρίων Πεννιέ έως και τα μέσα της 

δεκαετίας του 1950 

 

 Όπως είδαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο, οι ταχείς ρυθμοί με τους οποίους 

ανέκαμψε η  εταιρεία μεταπολεμικά, δεν ανακόπηκαν άμεσα εξαιτίας της 

καταστροφής μέρους των εγκαταστάσεων και του μηχανολογικού εξοπλισμού στη 

Νάουσα. Στο παρόν κεφάλαιο θα εξετάσουμε την οικονομική πορεία των 

Εριοκλωστηρίων Πεννιέ όπως διαφαίνεται από τους ισολογισμούς της περιόδου 

1950-1954, συνδυάζοντας παράλληλα τις πληροφορίες από τον Τύπο και από τα 

αρχεία των συνεργαζόμενων με την εταιρεία Τραπεζών.   

 O ισολογισμός της χρήσης του 1949 δεν ανευρέθηκε στα σχετικά αρχεία, 

συνεπώς δεν μπορούμε να σχηματίσουμε μια εικόνα για την κατάσταση η οποία 

διαμορφώθηκε αμέσως μετά τις καταστροφές στον κτιριακό και μηχανολογικό 

εξοπλισμό των εγκαταστάσεων στη Νάουσα. Διαθέτουμε ωστόσο τους αμέσως 

επόμενους ισολογισμούς, οι οποίοι, αν και δημοσιεύονται χωρίς καταστάσεις 

αποτελεσμάτων χρήσης, απεικονίζουν την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης 

κατά το διάστημα που εξετάζουμε. Επίσης δεν έχουμε εικόνα όλων των αλλαγών της 

μετοχικής σύνθεσης, η οποία σαφώς διαφοροποιείται από την προπολεμική
410

. Για  τη 

σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της περιόδου, αυτό που χρειάζεται  να 

αναφερθεί είναι η παραμονή στις θέσεις του Προέδρου και Γενικού Διευθυντή των 

Γεωργίου Στρίγκου και Σταύρου Λαναρά αντίστοιχα
411

. 

 

Πίνακας V, Στοιχεία Ισολογισμών Εριοκλωστηρίων Πεννιέ 1950-1954 

 

 

 

 

                                                 
410

 Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι δύο από τους μεγαλύτερους προπολεμικούς μετόχους , οι Νας 

Φρίτζε (6.850 μτχ.) και Κυλινδρόμυλοι Αττικής (4.242 μτχ.) δεν περιλαμβάνονται στην μετεμφυλιακή 

μετοχική σύνθεση. Βλ και Παράρτημα, Μετοχική σύνθεση Εριοκλωστήριων Πεννιέ. 
411

 Βλ και Παράρτημα, Σύνθεση ΔΣ Εριοκλωστηρίων Πεννιέ. 
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Πίνακας VI, Οικονομικοί Δείκτες Εριοκλωστηρίων Πεννιέ 1950-1954 

ETH BIOM.AΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ

1950 7,89% 25,29% 1,55 48,30% 0,49

1951 3,28% 19,65% 1,23 60,38% 0,28

1952 0,44% -2,21% 1,37 48,66% 0,46

1953 0,25% -21,00% 0,85 48,70% 0,42

1954 -0,64% -12,88% 1,27 50,37% 0,34

 

 

Η χρήση του 1950 

 Το 1950 ήταν το έτος στο οποίο εκδηλώθηκε ξεκάθαρα η διάσταση μεταξύ 

των δύο κλάδων των επιχειρήσεων Λαναρά. Την ίδια χρονιά υλοποιήθηκε το κύριο 

μέρος των επενδύσεων με τα χρήματα των δύο δανείων της ΚΕΔ, τα οποία έλαβε η 

επιχείρηση, χωρίς «πραγματικά να τα επιθυμεί», όπως θα ανακοινώσει σε επιστολή 

του Ιουνίου 1955 η ίδια η εταιρεία
412

. Τα χρήματα αυτά ωστόσο τη βοήθησαν να 

ανοικοδομήσει τις εγκαταστάσεις της στη Νάουσα, και να εφοδιάσει με σύγχρονο 

εξοπλισμό και το εργοστάσιο της στην Αθήνα. Επρόκειτο για ένα μεταίχμιο μεταξύ 

των περιόδων χρηματοδοτήσεων, το οποίο και εκμεταλλεύτηκε η εταιρεία, καθώς 

μετά τα μέσα του 1950 οι επιχειρηματικές χρηματοδοτήσεις περικόπηκαν, στα 

πλαίσια ενός αμερικανικής εμπνεύσεως προγράμματος σταθεροποίησης της 

ελληνικής οικονομίας. 

 Για τη χρήση του 1950 δημοσιεύτηκαν 2 καταστάσεις ισολογισμού, η πρώτη 

την 28-04-1951 και η δεύτερη, που ήταν τροποποιητική την 21-12-1951. Τα στοιχεία 

του ισολογισμού στις δύο καταστάσεις είναι ταυτόσημα, εκτός από τη διανομή 

μερίσματος και αμοιβών Δ.Σ. από τα καθαρά κέρδη που προέκυψαν από τη χρήση. Ο 

αρχικός ισολογισμός του 1950 προέβλεπε τη διανομή μερίσματος (270.000.000 δρχ.) 

και απόδοση των αμοιβών σε Συμβούλους και Διοίκηση του Δ.Σ. (430.238.000 δρχ.). 

Κατόπιν όμως εκτάκτου συνελεύσεως του Δ.Σ. της 20-12-1951, αποφασίστηκε η μη 

καταβολή μερίσματος και αμοιβής των μελών του Δ.Σ. Δε διαθέτουμε κάποιο 

έγγραφο που να δικαιολογεί την απόφαση αυτή, μπορούμε ωστόσο να υποθέσουμε 

ότι ελήφθη εξαιτίας της συνεχιζόμενης απόσβεσης των ζημιών στη Νάουσα, και της 

λήψης των μεγάλων δανείων από την ΚΕΔ.   

                                                 
412

 Φάκελος ΠΙΟΠ Εριοκλωστήρια Πεννιέ «Αλληλογραφία», ο.π…. όπου σε έγγραφο της 17-06-1955 

αναφέρεται ότι οι ιθύνοντες της εταιρείας δεν είχαν καμιά διάθεση να ανοικοδομήσουν τις 

εγκαταστάσεις τους, και ότι έλαβαν την απόφαση αυτή ανταποκρινόμενοι στο εθνικό καθήκον της 

σύστασης του Αλέξανδρου Διομήδη, Αντιπροέδρου τότε της κυβέρνησης, ώστε να σταματήσει η 

διαρροή του εργατικού πληθυσμού της Νάουσας.  
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Αν προβούμε σε μια σύγκριση των οικονομικών στοιχείων του 1948, που 

είναι τα τελευταία που διαθέτουμε, και του 1950, θα διαπιστώσουμε ότι τα γεγονότα 

του Ιανουαρίου του 1949 δεν επηρέασαν την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης 

όσο θα περίμενε κανείς. Αντιθέτως, το ενεργητικό της εταιρείας αυξήθηκε κατά 

περίπου 70%, τα μικτά κέρδη σχεδόν διπλασιάστηκαν, ενώ και τα καθαρά κέρδη 

ανήλθαν στο ποσό των 5.135.528.300 δρχ.
413

.     

 Βεβαίως η αύξηση των μεγεθών αυτών συνοδευόταν από μια ιλιγγιώδη 

αύξηση των υποχρεώσεων, περίπου κατά 350%
414

. Το συντριπτικό ποσοστό της 

αύξησης αυτής οφειλόταν στον εξαπλασιασμό των τραπεζικών υποχρεώσεων, εκ των 

οποίων μόνο ένα σχετικά μικρό ποσοστό οφειλόταν στα δάνεια της ΚΕΔ
415

. Το 

υπόλοιπο ποσό το πιθανότερο είναι να αντιστοιχεί σε βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, 

καθώς δεν έχουμε κάποια πληροφορία για λήψη δανείου από κάποια άλλη 

Τράπεζα
416

. Όσον αφορά στη διάρθρωση των κεφαλαίων της επιχείρησης, το ποσό 

του μετοχικού κεφαλαίου παρέμεινε στα ίδια επίπεδα ενώ αυξήθηκαν σημαντικά 

(περίπου 30%) τα αποθεματικά κεφάλαια
417

. Αυξήθηκε επίσης η ειδική κράτηση που 

προβλέφτηκε για την απόσβεση των ζημιών του εργοστασίου της Νάουσας
418

.  

 Στην πραγματικότητα ωστόσο, αν δούμε κάποιους από τους οικονομικούς 

δείκτες, θα διαπιστώσουμε ότι η κατάσταση της επιχείρησης δεν ήταν τόσο ανθηρή 

όσο αρχικά φαινόταν. Ο δείκτης βιομηχανικής αποδοτικότητας (καθαρά κέρδη προ 

φόρων/ενεργητικό) έπεσε σε μονοψήφιο ποσοστό (7,89%), ενώ κατά τα πρώτα 

μεταπολεμικά έτη κινούνταν σε διψήφια ποσοστά
419

. Καθοδική πορεία έχουν επίσης 

όλοι οι υπόλοιποι δείκτες αναφοράς για τους οποίους μπορέσαμε με τα στοιχεία που 

διαθέτουμε να βγάλουμε αποτελέσματα. Έτσι ο δείκτης ρευστότητας (κυκλοφορούν 

ενεργητικό/βραχ.υποχρεώσεις) πέφτει στο 1,55, ο δείκτης μόχλευσης (ίδια 

                                                 
413

 Συγκεκριμένα το ενεργητικό του 1948 ανερχόταν σε 49.227.456.945 δρχ. ενώ το 1950 σε 

85.385.623.480 δρχ., τα μικτά βιομηχανικά κέρδη του 1948 ήταν 10.557.156.229 δρχ. (11.338.468.749 

αν συμπεριλάβουμε και τις εισπράξεις επεξεργασίας προϊόντων για λογαριασμό τρίτων), ενώ το 1950 

ήταν 21.947.550 δρχ. Αντίστοιχα τα καθαρά κέρδη του 1948 ήταν 3.916.061.838 δρχ. Βλ. και 

αντίστοιχους Πίνακες III και V. 
414

 Το 1948 οι υποχρεώσεις ανέρχονταν σε 11.737.023.233 δρχ. ενώ το 1950 σε 40.543.727.595 δρχ. 

(σύμφωνα με τον τροποποιημένο ισολογισμό του Δεκεμβρίου 1950). 
415

 Το σύνολο των τραπεζικών υποχρεώσεων το 1948 ήταν 4.956.374.406 δρχ. ενώ το αντίστοιχο το 

1950 ήταν 30.467.744.952 δρχ., εκ των οποίων μόνο οι 5.903.164.652 δρχ. ήταν δάνεια ΚΕΔ. 
416

 Η οικονομική κατάσταση των εμπορικών Τραπεζών εκείνη την περίοδο δεν τους επέτρεπε να 

χορηγήσουν μεσο-μακροπρόθεσμα δάνεια στις επιχειρήσεις. 
417

 Ήτοι 6.618.375.000 δρχ., ενώ τα αποθεματικά κεφάλαια αυξήθηκαν από  9.836.316.874 δρχ. σε 

13.031.013.285 δρχ. 
418

 Από 3.727.692.438 δρχ. σε 4.313.850.000 δρχ. 
419

 Ο δείκτης αυτός (καθαρά κέρδη προ φόρων/ενεργητικό) αποτιμούνταν σε 18.94% το 1946, 18,90% 

το 1947, και 13,05% το 1948. Βλ. και αντίστοιχους Πίνακες IV και  VI. 
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κεφάλαια/υποχρεώσεις) καταρρέει στο 0,49, και ο βαθμός δανειακής κάλυψης 

(υποχρεώσεις/ενεργητικό) εκτοξεύεται στο 48,30%
420

. Ο μοναδικός δείκτης που 

εμφανίζει κάποια (μικρή) βελτίωση σε σχέση με το 1948  (που ήδη είχε μειωθεί σε 

σχέση με τα προηγούμενα έτη) είναι εκείνος της αποδοτικότητας των ιδίων 

κεφαλαίων (καθαρά κέρδη /ίδια κεφάλαια) ο οποίος ανερχόταν σε 25,29%
421

. 

 Συμπερασματικά, αν δούμε τα αποτελέσματα του 1950 ξεχωριστά,  μπορούμε 

να διαπιστώσουμε ότι η εικόνα τους είναι καλύτερη από αυτή που θα περιμέναμε. 

Άλλωστε καταγράφεται το μέγιστο ποσό καθαρών κερδών που απεικονίστηκε σε 

οποιοδήποτε  ισολογισμό  της εταιρείας που μπορέσαμε να εξετάσουμε για την 

εργασία μας. Η πρώτη ωστόσο εντύπωση είναι απατηλή. Η μεγάλη αύξηση των 

κερδών και του ενεργητικού δεν μπορούσε να αντισταθμίσει τον πολλαπλασιασμό 

των  τραπεζικών κυρίως υποχρεώσεων της επιχείρησης. Επιπλέον η σύγκριση των 

τιμών ορισμένων δεικτών με τους αντίστοιχους παρελθουσών  χρήσεων, φανερώνει 

την σταδιακή επιδείνωση των οικονομικών της στοιχείων. Διαφαίνεται ξεκάθαρα 

λοιπόν ότι χρειάζονταν επιπλέον κεφάλαια για να μπορέσει η επιχείρηση να σταθεί 

αυτόνομη, και να στηρίξει τις νεοδημιουργηθείσες θυγατρικές της.  

 

Η χρήση του 1951 

 Το 1951 σηματοδότησε για τα Εριοκλωστήρια Πεννιέ την ολοκλήρωση της 

υλοποίησης των προβλεπόμενων επενδύσεων από τα δύο δάνεια της ΚΕΔ, αλλά και 

την αρχή των εκκρεμοτήτων που προέκυψαν από την τοποθέτηση εξοπλισμού στο 

εργοστάσιο Αθηνών αντί για εκείνο της Νάουσας, και την παρακράτηση εξοπλισμού 

στο Τελωνείο του Πειραιά, εξαιτίας της ανυπαρξίας χώρου εγκατάστασης τους στη 

Νάουσα. Το έτος σημαδεύτηκε όμως και από την κατακόρυφη άνοδο της αξίας των 

ερίων, η οποία έφερε όλες τις εριουργίες που τα εισήγαγαν ως πρώτη ύλη των 

εριονημάτων σε δύσκολη οικονομική θέση 
422

. 

                                                 
420

 Ενδεικτικά για το 1948 οι αντίστοιχοι δείκτες ήταν 2,5 , 2,73, και 24,55%.  
421

 Το 1946 ήταν 40.09%, το 1947 37,52%, και το 1948, αν λάβουμε υπόψη τα κέρδη πριν τις 

κρατήσεις που έγιναν για τις καταστροφές του εργοστασίου της Νάουσας, 23.80%. 
422

 Το Μάρτιο του 1951 η τιμή είχε ανέλθει σε 350 πέννες ανά λίμπρα (0,48 κιλά) ερίου. Φάκελος 

ΠΙΟΠ Εριοκλωστήρια Πεννιέ «Εκθέσεις Ελέγχου»…, ο.π. Έκθεση Βρετανών Σύμβουλων Λογιστικής 

της 01-05-1952. Η απότομη άνοδος της αξίας των εισαγομένων ερίων διαφαίνεται στον Πίνακα Α18 

της εκδόσεως ΕΤΕ, Εξελίξεις και προβλήματα της ελληνικής Βιομηχανίας ΄Β, Εριουργία, Αθήνα, 1960, 

όπου ενώ το 1950 και το 1951 εισήχθησαν περίπου ίδιος αριθμός άπλυτων και άξαντων ερίων (268 

τόνοι και 282 αντίστοιχα), η αξία τους σχεδόν υπερτετραπλασιάστηκε (από 2.263.000 δρχ. σε 

9.838.000 δρχ. προσαρμοσμένες σε τιμές του 1960). 
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 Τα στοιχεία του ισολογισμού μας δείχνουν ότι ενώ το ενεργητικό αυξήθηκε 

αρκετά σε ένα ποσοστό περίπου 45%, τα μικτά κέρδη παρέμειναν στα ίδια επίπεδα. 

Αντιθέτως τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν, παραμένοντας ωστόσο σε σχετικά υψηλά 

επίπεδα
423

. Οι υποχρεώσεις συνέχισαν να αυξάνονται με υψηλούς  ρυθμούς (πάνω 

από 80%)
424

, ενώ οι οικονομικοί δείκτες συνέχισαν την καθοδική τους πορεία, που 

παρουσιάστηκε και το 1950
425

. Απότοκο της μεγάλης αύξησης των βραχυπρόθεσμων 

τραπεζικών χρηματοδοτήσεων ήταν και η πολύ μεγάλη αύξηση (185%) που 

παρατηρήθηκε στα γραμμάτια που είχε εκχωρήσει η εταιρεία στις Τράπεζες, και τα 

οποία προφανώς προεξοφλούσε, προκειμένου να αντλήσει ρευστότητα
426

. 

Συμπερασματικά, ενώ αρχικά εμφανίζεται μια εικόνα σταθεροποίησης της 

οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης, κατόπιν διαφαίνεται η συνέχιση της 

πτωτικής πορείας του 1950, κυρίως εξαιτίας της αύξησης του τραπεζικού 

δανεισμού
427

.    

  

Η χρήση του 1952 

 Η εταιρεία το 1952 αντιμετώπισε μια σωρεία προβλημάτων, τα οποία είχαν  

αντίκτυπο και στα οικονομικά της αποτελέσματα. Η σταθεροποίηση της οικονομίας 

που επιδιώχθηκε επί υπουργίας Γεωργίου Καρτάλη, κατόπιν αμερικανικών πιέσεων, 

συνέβαλε στον μεγάλο περιορισμό των χορηγούμενων πιστώσεων προς τις 

επιχειρήσεις, με συνακόλουθη μείωση στον κύκλο εργασιών τους. Οι νέες θυγατρικές 

επιχειρήσεις της εταιρείας απαίτησαν μεγάλη άμεση (με τη μορφή συμμετοχών σε 

αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου) και έμμεση (με τη μορφή παροχής πρώτης ύλης) 

στήριξη, η οποία επιδείνωσε την κεφαλαιακή στενότητα. Την ίδια χρονιά τα 

Εριοκλωστήρια Πεννιέ συνέστησαν κοινοπραξία με τη Μακφίν ώστε η δεύτερη να 

χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις και μέρος των μηχανημάτων της πρώτης στο 

εργοστάσιο της Κολοκυνθούς, τα οποία προφανώς δε χρησιμοποιούνταν. 

                                                 
423

 Το ενεργητικό ανήλθε σε 124.037.190.119 δρχ., τα μικτά κέρδη σε 21.672.407.092 δρχ. και τα 

καθαρά κέρδη σε 4.071.150.045 δρχ.  
424

 Οι συνολικές υποχρεώσεις ανήλθαν σε 74.897.063.789 δρχ. 
425

 Συγκεκριμένα ο δείκτης βιομηχανικής αποδοτικότητας ανήλθε στο 3,28 (από 7,89), ο δείκτης 

ρευστότητας στο 1,23 (από 1,55), ο βαθμός δανειακής κάλυψης στο 60,38% (από 48,30%), ο δείκτης 

μόχλευσης στο 0,28, και ο δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων στο 19,65%. 
426

 Από 9.173.850.174 δρχ. το 1950, το ποσό των εκχωρούμενων γραμματίων έφτασε το 1951 στις 

26.007.660.125 δρχ.  
427

Οι τραπεζικές υποχρεώσεις ανέρχονταν σε 62.264.595.978 δρχ., εκ των οποίων 6.779.085.228 δρχ. 

ήταν τα δάνεια της ΚΕΔ.  
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 Έτσι η συγκεκριμένη χρήση έγινε η πρώτη στην οποία παρατηρήθηκε μείωση 

του ενεργητικού, ταυτόχρονη μείωση των υποχρεώσεων, και τροπή των 

αποτελεσμάτων από κερδοφόρα σε ζημιογόνα
428

. Η μεγάλη πτώση των τραπεζικών 

υποχρεώσεων ακολουθήθηκε από τη μείωση κατά 250% των εισπρακτέων 

γραμματίων που είχαν παραδοθεί στις Τράπεζες για προεξόφληση
429

. Είχε προηγηθεί 

απόφαση της ΝΕ της 28-07-1952, η οποία απαγόρευε την περαιτέρω χρηματοδότηση 

της εταιρείας
430

. Χρειάζεται βέβαια να τονίσουμε ότι τα προ φόρων αποτελέσματα 

ήταν θετικά, και τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν σε σχέση με τις προηγούμενες 

χρήσεις
431

, ενώ υπήρξαν και βελτιώσεις σε κάποιους από τους οικονομικούς δείκτες 

που αναλύσαμε, ειδικά αυτούς που είχαν να κάνουν με τις υποχρεώσεις της 

εταιρείας
432

. Τα παραπάνω ωστόσο δεν αλλάζουν την συνεχώς επιδεινούμενη εικόνα 

που παρουσιάζουν τα οικονομικά της επιχείρησης. 

 

Οι χρήσεις 1953-1954 

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας δε βελτιώθηκε στις αμέσως επόμενες 

χρήσεις των ετών 1953-1954. Η υποτίμηση της δραχμής έναντι του δολαρίου τον 

Απρίλιο του 1953 δυσχέρανε την εξυπηρέτηση των δανείων που είχε λάβει η 

επιχείρηση από την ΚΕΔ, καθώς είχαν συναφθεί με ρήτρα δολαρίου, και αύξησε την 

τιμή εισαγωγής των απαραίτητων πρώτων υλών για την παραγωγή εριονήματος. 

Επιπλέον τον Απρίλιο του 1953 ξεκίνησε η σταδιακή απόλυση του προσωπικού που 

εργαζόταν στο εργοστάσιο των Αθηνών
433

, το οποίο τον Απρίλιο του 1954 

σταμάτησε τελείως τις εργασίες του
434

. Ως αιτία της παύσης εργασιών η επιχείρηση 

προέβαλλε την κατασκευή κλωστηρίων από όλα τα υφαντήρια, με συνέπεια να μην 

                                                 
428

 Το ενεργητικό, χωρίς τους λογαριασμούς τάξεως οι οποίοι αυξήθηκαν ιδιαίτερα ( 47.602.570.226 

δρχ.) ανήλθε σε 97.759.270.746 δρχ., οι υποχρεώσεις σε 47.481.830.967 δρχ. και οι ζημίες μετά φόρων 

σε 480.220.000 δρχ. 
429

 Οι τραπεζικές υποχρεώσεις ήταν 30.139.481.028 δρχ., ενώ τα εισπρακτέα γραμμάτια 9.530.441.725 

δρχ. 
430

 Φάκελος ΠΙΟΠ Εριοκλωστήρια Πεννιέ «Εκθέσεις Ελέγχου»…, ο.π. Έκθεση Βρετανών Συμβούλων 

Λογιστικής, 27-05-1954 
431

 Τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν σε 429.243.561 δρχ., τα ίδια κεφάλαια σε 20.861.714.885 δρχ. 
432

 Συγκεκριμένα ο δείκτης ρευστότητας ανήλθε σε 1,37, ο δείκτης μόχλευσης σε 0,46, και ο βαθμός 

δανειακής κάλυψης σε 48,66%. Ταυτόχρονα όμως ο δείκτης βιομ. αποδοτικότητας  διαμορφώθηκε σε 

0,44% (στον υπολογισμό δεν περιλαμβάνονται φόροι υπέρ τρίτων), και ο δείκτης αποδοτικότητας των 

ιδίων κεφαλαίων απέκτησε αρνητικό πρόσημο, στο -2,21%.  
433

 Σύμφωνα με την εφημερίδα «Βήμα» της 22-04-1953 από την 10-04-1953 έως και την ημερομηνία 

κυκλοφορίας της εφημερίδας, είχαν απολυθεί 1000 εργάτες από εργοστάσια των Αθηνών, εκ των 

οποίων οι 600 από το εργοστάσιο Λαναρά, ενώ αναμενόταν η απόλυση και άλλων εργατών από τα 

εργοστάσια της Υφανέτ, της Ελληνικής Εριουργίας κ.α. 
434

 Φάκελος ΠΙΟΠ  Εριοκλωστήρια Πεννιέ «Εκθέσεις Ελέγχου» ο.π. …, Έκθεση Χασάπη 23-09-1954. 
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πωλούνται πλέον τα προϊόντα της
435

.  Τον Ιούλιο του ίδιου έτους συνεστήθη δεύτερη 

(μετά τη Μακφίν) κοινοπραξία με την εταιρεία Μακτεξ, η οποία ήδη είχε εκμισθώσει 

μέρος των εγκαταστάσεων του εργοστασίου των Αθηνών, με σκοπό  την παραγωγή 

και πώληση εριονημάτων.  

 Το ενεργητικό των ισολογισμών για τα έτη 1953-1954 εμφανίζει μια σχετική 

στασιμότητα σε σχέση με τα προηγούμενα έτη
436

. Εικόνα σταθεροποίησης 

εμφανίζουν και οι διάφορες υποχρεώσεις
437

. Τα μικτά κέρδη αν και αυξάνονται το 

1953, παρουσιάζουν κάθετη πτώση το 1954, γεγονός που οφείλεται και στον 

περιορισμό της λειτουργίας της επιχείρησης μόνο στο εργοστάσιο της Νάουσας
438

. 

Αντίστοιχα τα καθαρά κέρδη μετά φόρων περιορίζονται το 1953, και τρέπονται σε 

ζημιές για πρώτη φορά το 1954
439

. Το 1953 παρά τη δύσκολη κατάσταση στην οποία 

βρίσκεται η επιχείρηση, οι μέτοχοι προέβησαν στη διανομή αδιανέμητων κερδών του 

1951 ποσού 1.646.151.045 δρχ.
440

. Επιπλέον αξιοσημείωτο είναι ότι η εταιρεία 

μειώνει το 1954 τα αποθεματικά της κεφάλαια κατά 34%
441

. Στασιμότητα και ενίοτε 

επιδείνωση φανερώνουν και οι οικονομικοί δείκτες της επιχείρησης
442

.  

Την ίδια εικόνα αποκομίζουμε και από την έκθεση των Βρετανών συμβούλων 

λογιστικής της 27-05-1955
443

, η οποία είχε συνταχθεί προκειμένου να εξετάσει την 

αναχρηματοδότηση των υφιστάμενων δανείων της ΚΕΔ, και τη χορήγηση νέου 

δανείου για κεφάλαιο κίνησης. Σε αυτήν αναφέρεται ότι η περικοπή των τραπεζικών 

υποχρεώσεων που επετεύχθη μετά το 1952, έγινε εις βάρος της παραγωγής, καθώς η 

εταιρεία δεν μπορούσε πλέον να τη χρηματοδοτήσει, με αποτέλεσμα την πτώση των 

                                                 
435

 Όπως είδαμε προηγουμένως διαφορετική είναι η άποψη που διατυπώνει η Ένωση 

Εριουφαντουργών για την παύση των εργασιών του εργοστασίου των Εριοκλωστηρίων Πεννιέ. Με 

δημοσίευμα στην εφημερίδα «Βήμα» της 22-04-1953 οι Εριουφαντουργοί υποστηρίζουν ότι οι λόγοι 

που προβάλλει η επιχείρηση για το κλείσιμο (η εισαγωγή νημάτων από το εξωτερικό και η προμήθεια 

κλωστηρίων από τα υφαντήρια- πρώην πελάτες τους) είναι ψευδείς. Η εταιρεία, σύμφωνα με τους 

ίδιους, ήθελε να πιέσει την Κυβέρνηση ώστε να σταματήσει η εισαγωγή νημάτων από το εξωτερικό, 

καθώς τα μεγάλα κλωστήρια εκμεταλλευόμενα την ολιγοπωλιακή τους θέση στην αγορά, προμήθευαν 

στα υφαντήρια νήματα ακριβότερα από τις διεθνείς τιμές και κατώτερης ποιότητας.  
436

 Το 1953 ανέρχεται σε 107.300.604.977 δρχ. και το 1954 σε 101.697.306 δρχ. 
437

 Το 1953 ανέρχονται σε 52.245.048.698 δρχ. ενώ το 1954 σε 51.223.583 δρχ. 
438

 Είναι 18.359.534.266 δρχ. για το 1953 και 5.863.494 δρχ. για το 1954 
439

 Είναι 258.555.447 δρχ. για την πρώτη χρονιά και -648.638 δρχ. για τη δεύτερη  
440

 Εκ των οποίων 1.552.500.000 δρχ. αποδίδεται ως μέρισμα και 93.651.045 δρχ. ως αμοιβές 

συμβούλων. 
441

 Από 14.341.874.685 δρχ. το 1953 σε 9.670.041,30 δρχ. το 1954. 
442

 Έτσι ο δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων διαμορφώνεται σε -21,00% το 1953 και σε -

12,88% το 1954, ο δείκτης μόχλευσης σε 0,42 και 0,34 αντίστοιχα, ο βαθμός δανειακής κάλυψης σε 

48,70% και 50,37%, ο δείκτης ρευστότητας σε 0,85 και 1,27 και ο δείκτης βιομ. αποδοτικότητας σε 

0,25 και -0,64 αντίστοιχα (στον υπολογισμό του τελευταίου δείκτη δεν έχουμε συμπεριλάβει τους 

φόρους υπέρ τρίτων). 
443

 Φάκελος ΠΙΟΠ Εριοκλωστήρια Πεννιέ «Εκθέσεις Ελέγχου» ο.π. 
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πωλήσεων από 110 δισ. δρχ. περίπου το 1952, σε 50 εκατ. δρχ. το 1954. Παρά τη 

δυσμενή οικονομικά κατάσταση, η εταιρεία χρηματοδότησε τους μετόχους της
444

 

προκειμένου να αγοράσουν μετοχές της Προφίν και των Μακεδονικών Κλωστηρίων 

(των εταιρειών δηλαδή που είχαν θετικά αποτελέσματα), και επιπλέον 

χρηματοδοτούσε και τις ζημιογόνες θυγατρικές της, Χρισλάν και Εριουφαντήρια 

Αθηνών
445

.  

 Προχωρώντας σε μια αποτίμηση της κατάστασης της εταιρείας κατά τα πρώτα 

έτη της δεκαετίας του 1950, θα μπορούσαμε να διακρίνουμε μια καθοδική πορεία. 

Αυτή ξεκίνησε εν μέσω αισιοδοξίας και σχεδόν ενθουσιασμού για την  μετεμφυλιακή 

ανοικοδόμηση και τις προοπτικές που αυτή θα είχε για το μέλλον της επιχείρησης, 

και την συνακόλουθη προσπάθεια τεχνολογικής αναβάθμισης του εξοπλισμού του 

εργοστασίου των Αθηνών με μηχανήματα που προέρχονταν από τα «συμμοριόπληκτα 

δάνεια». Το κλίμα αυτό όμως θα αλλάξει σταδιακά, εν μέσω σφικτής νομισματικής 

πολιτικής που δεν ευνοούσε τις χρηματοδοτήσεις, υποτίμησης του νομίσματος, και 

δυσμενών εξελίξεις στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας
446

.  Η πριμοδότηση των 

υπολοίπων θυγατρικών της επιχείρησης, οι οποίες διανύοντας τα πρώτα χρόνια 

λειτουργίας τους χρειάζονταν τη συνδρομή των μετόχων σε δύσκολα οικονομικά έτη, 

επιδείνωναν την συνολική κατάσταση, και οδηγούσαν σε κίνδυνο τη συνολική 

λειτουργία της επιχείρησης. Τελικώς επιλέχθηκε η λύση της εκμίσθωσης των 

εγκαταστάσεων της Αθήνας και η συνέχιση της δραστηριότητας του εργοστασίου της 

Νάουσας. Καθώς όμως η κρίση του κλάδου συνεχίστηκε, και δεν άλλαξε η εταιρική 

πολιτική της επιχείρησης, δεν έφυγε κατά τα αμέσως επόμενα χρόνια, οριστικά από 

τις προοπτικές των μετόχων, η οριστική παύση των εργασιών της εταιρείας. Τις 

εξελίξεις αυτές θα τις εξετάσουμε σε επόμενο κεφάλαιο.  

 

 

 

                                                 
444

 Συγκεκριμένα το Χριστόδουλο Λαναρά, το Θωμά Λαναρά και τη Σοφία χήρα Περικλή Λαναρά. Το 

1953 η χρηματοδότηση ανήλθε σε 3.725.000 δρχ. και το 1954 αυξήθηκε κατά 1.000.000 δρχ. Βλ και 

Παράρτημα, Πίνακας 11. 
445

 Σύμφωνα με την έκθεση, το 1954 το δάνειο 1.553.000 δρχ. προς τα Μακεδονικά Κλωστήρια είχε 

κεφαλαιοποιηθεί, ενώ είχαν δοθεί 2.272.000 δρχ. προς την Χρισλάν και 4.285.000 δρχ. προς τα 

Εριουφαντήρια Αθηνών. 
446

 Δε βοηθούσε βέβαια καθόλου την κατάσταση και η αθρόα, όπως είδαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο, 

εισαγωγή κλωστηρίων πεννιέ από μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων κατά τα αμέσως μετεμφυλιακά έτη. 

Παρόμοια πορεία ωστόσο ακολούθησαν και κλωστοϋφαντουργίες όπως εκείνη των Αφων Ρετσίνα, η 

οποία αφού σημείωσε απανωτά κερδοφόρα αποτελέσματα κατά την τριετία 1949-1951, εμφάνισε  

ζημιογόνες χρήσεις για την επόμενη τριετία 1952-1954.  
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    6

ο
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

Η πορεία των χρηματοδοτήσεων κατά την περίοδο του ΟΧΟΑ 

 

Η συνέχεια της εποχής ΚΕΔ 

 Όπως είδαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο, η πρώτη απόφαση του ΟΧΟΑ ήταν η 

ρύθμιση της δόσης της 01-07-1954 για τις «συμμοριόπληκτες» βιομηχανίες της 

Νάουσας και της Καρδίτσας
447

. Η συνέχεια της πολιτικής της ΚΕΔ αποτελούσε 

φυσιολογικό φαινόμενο, αφού ο νέος οργανισμός αρχικά διατήρησε τους ίδιους 

Διευθυντές
448

 και το ίδιο προσωπικό. Κατά τον ίδιο τρόπο συνεχίστηκε και η 

αντιμετώπιση των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας των Εριοκλωστηρίων 

Πεννιέ.  

 Έτσι, με επιστολή της, η  επιχείρηση την 12
η
  Νοέμβριου 1954, ανακοίνωσε  

στον ΟΧΟΑ, ότι αφού συνεννοήθηκε με τον Γενικό Διευθυντή του οργανισμού κ. 

Γαλάνη, αποφάσισε να μισθώσει δοκιμαστικά για την περίοδο Ιανουαρίου- Ιουνίου 

1955, το κλωστήριο καρντέ και το κτίριο του εργοστασίου Αθηνών, στο οποίο αυτό 

ήταν εγκατεστημένο, στην εταιρεία Μακεδονική Εριουφαντουργία Αφων 

Χρ.Πλατσούκα, Μακτέξ. Το μηνιαίο μίσθωμα θα ανήρχετο σε 20.000 δρχ. μηνιαίως, 

και θα χρησιμοποιείτο για να εξοφλήσει τους τόκους του Ά εξαμήνου του 1955
449

 

που αντιστοιχούσαν στο κεφάλαιο της αξίας των μισθωμένων μηχανημάτων
450

. Όσον 

αφορούσε στους εξαμηνιαίους τόκους του συνολικού δανείου για το 1954, 

θεωρούσαν ότι έπρεπε να εκτοκιστούν με επιτόκιο 1% αντί 5%, και να εξοφληθούν 

με συναλλαγματικές, καθώς τα χρηματοδοτημένα μηχανήματα δεν βρίσκονταν σε 

λειτουργία με υπευθυνότητα, όχι της εταιρείας αλλά του Κράτους
451

. 

 Είχε προηγηθεί, από τον Αύγουστο 1954, αλληλογραφία σχετική με την 

συντήρηση των μηχανημάτων που βρίσκονταν στις αποθήκες της ΕΤΕ, και στη 

συνέχεια, για την αποστολή τεσσάρων (από τα συνολικά 14) κιβωτίων από τα 

                                                 
447

 Με τη συνεδρίαση υπ’ αριθμ. 1/22-09-1954, ενώ ο Οργανισμός ιδρύθηκε την 31-08-1954. 
448

 Επρόκειτο για τον Αντώνιο Δ.Νεζερίτη Διευθυντή, και τον Δημήτριο Γαλάνη Γενικό Διευθυντή. 
449

 Χρησιμοποιώντας συναλλαγματικές αποδοχής της Μακτέξ λήξεως Μαρτίου-Ιουλίου 1955 για το 

ποσό 98.000 δρχ. 
450

 Την αξία των προς εκμίσθωση μηχανημάτων καθόριζαν σε 130.255$, και τον τόκο για το εξάμηνο 

σε 3.256$, το ισόποσο 98.000 δρχ. 
451

 Καθώς όπως είχε πολλές φορές επαναλάβει η εταιρεία, το Κράτος επέτρεψε την εισαγωγή 

διπλάσιων ατράκτων από εκείνες που χρειαζόταν η ελληνική αγορά, και εξαιτίας αυτού του γεγονότος 

η εταιρεία βρισκόταν  σε χειρότερη θέση από τις υπόλοιπες βιομηχανίες της Νάουσας, στις οποίες τα 

μηχανήματα ήταν σε λειτουργία.  
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μηχανήματα αυτά στο εργοστάσιο της Νάουσας, σαν συμπληρωματικά των εκεί 

εγκαταστάσεων. Ο ΟΧΟΑ είχε συναινέσει και στα δύο αυτά αιτήματα, αλλά είχε 

αναθέσει (από 27-10-1954) στην ΕΤΕ να συντάξει έκθεση σχετικά με την 

τοποθέτηση των μηχανημάτων του δανείου. Σύμφωνα με την από 11-11-1954 

απάντηση της ΕΤΕ, προέκυπτε ότι από τα 51 κιβώτια που περιείχαν τα μηχανήματα 

και είχαν αποσταλεί στο εργοστάσιο της Νάουσας, τα 18 είχαν σταλεί πίσω στο 

εργοστάσιο της Αθήνας, το περιεχόμενο των 32 κιβωτίων είχε εγκατασταθεί και 

λειτουργούσε στη Νάουσα, και ένα κιβώτιο αναμενόταν να αποσταλεί και αυτό 

σύντομα στην Αθήνα. Επιπλέον είχε εγκατασταθεί και λειτουργούσε στο εργοστάσιο 

της βιομηχανίας Βέτλανς, ένα κλωστικό μηχάνημα self-acting. Κατόπιν τούτου, ο 

Θωμάς Λαναράς δήλωσε σε τεχνικό της ΕΤΕ ο οποίος επισκέφτηκε το εργοστάσιο 

Αθηνών, αψηφώντας παλαιότερες δεσμεύσεις, ότι έδωσε εντολή να μεταφερθεί το 

συγκρότημα καρντέ και τα μηχανήματα που είχαν ήδη εγκατασταθεί στη Νάουσα, 

στην Αθήνα
452

. Συν τοις άλλοις η επιχείρηση δεν συναινούσε στην εγγραφή της 

υποθήκης στο εργοστάσιο των Αθηνών, στην οποία είχε προσφάτως συμφωνήσει
453

. 

 Στη συνεδρίαση υπ’ αριθμ. 7/3-12-1954 του ΟΧΟΑ, συζητήθηκε το ζήτημα 

της μίσθωσης του κλωστηρίου καρντέ στη Μακτέξ. Η εισήγηση του Γενικού Δ/ντή 

ήταν θετική, με την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση θα εξοφλούσε τους  τόκους του Ά 

εξαμήνου 1954, σύμφωνα με τη ρύθμιση που είχε ήδη εγκριθεί την 22-09-1954, έστω 

και με την προσκόμιση συναλλαγματικών πελατών της, και την παροχή υποθήκης και 

ενεχύρου στο εργοστάσιο των Αθηνών. Τελικώς όμως η μίσθωση απορρίφτηκε από 

το Συμβούλιο του ΟΧΟΑ, καθώς θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι απαλλάσσει την 

εταιρεία από την παραβίαση ουσιαστικών όρων του δανειστικού της συμβολαίου
454

. 

Η απόφαση ανακοινώθηκε στην ΕΤΕ με έγγραφο της 28-12-1954, όπου και 

                                                 
452

 Επρόκειτο για ένα μηχάνημα ανοίγματος αποκλωστών καρντέ, ένα μηχάνημα ανοίγματος 

κουρελιών και ένα μηχάνημα ελέγχου, τύπου Huberty. Σημειώνεται ότι τα μηχανήματα αυτά (μαζί με 

το κλωστήριο καρντέ) επιδείχθηκαν από τον Θωμά Λαναρά στον αρμόδιο τεχνικό, ενώ υπήρχαν και 

μηχανήματα σε κιβώτια τα οποία δεν είχαν ακόμη ανοιχτεί. Σε προσπάθεια του υποκαταστήματος 

Ναούσης της ΕΤΕ να διαπιστώσει τα ανωτέρω με αυτοψία στο εκεί εργοστάσιο, δεν επετράπη η 

είσοδος στον Διευθυντή, καθώς δεν υπήρχε σχετική εξουσιοδότηση από τη Διεύθυνση της εταιρείας 

είτε για έρευνα είτε για παροχή πληροφοριών. 
453

 Γενικά το έγγραφο της ΕΤΕ είχε ασυνήθιστα αιχμηρό ύφος έναντι της στάσης της εταιρείας, και 

συμπέραινε ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση παρέβη επανειλημμένα τους όρους των δανειστικών 

συμβάσεων καθώς: τοποθέτησε μηχανήματα που προορίζονταν για τη Νάουσα στην Αθήνα, 

παρεχώρησε μηχανήματα σε εργοστάσιο ξένης εταιρείας, μηχανήματα εγκαταστημένα στη Νάουσα 

μεταφέρθηκαν στην Αθήνα. Το ίδιο λεκτικό προστέθηκε και στην τελική απόφαση του ΟΧΟΑ για τη 

μίσθωση του κλωστηρίου καρντέ. 
454

 Φάκελος ΠΙΟΠ Εριοκλωστήρια Πεννιέ «Πρακτικά» ο.π. 
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τονίστηκε η ανάγκη εγγραφής υποθήκης και ενεχύρου και στο εργοστάσιο των 

Αθηνών, και στα μηχανήματα της Βέτλανς στη Νάουσα.   

  

Παροχή εγγύησης από Μακεδονικά Κλωστήρια-Προφίν και ρύθμιση δανείων 

Εριοκλωστηρίων Πεννιέ 

 Η εταιρεία, παρά την άνωθεν απόφαση του ΟΧΟΑ, κωλυσιεργούσε, και δεν 

φαινόταν πρόθυμη, σύμφωνα με έγγραφα της ΕΤΕ, να συναινέσει στην εγγραφή 

υποθήκης και ενεχύρου στο εργοστάσιο των Αθηνών
455

. Η όλη υπόθεση έλαβε 

διαφορετική τροπή από την αίτηση που απεύθυναν τα Μακεδονικά Κλωστήρια προς 

τον ΟΧΟΑ την 11 Μαρτίου 1955. Σε αυτήν αιτούνταν την αγορά έξι κλωστριών 

βαμβακερών νημάτων εγκατεστημένων στο εργοστάσιο Ναούσης, από την μητρική 

τους εταιρεία, τα Εριοκλωστήρια Πεννιέ. Είχε προηγηθεί η έγκριση από τον ΟΧΟΑ, 

δανείου 106.667$ για τα Μακεδονικά Κλωστήρια, η οποία αφορούσε τη 

χρηματοδότηση εισαγωγής διαφόρων μηχανημάτων από το εξωτερικό
456

. Στο 

συγκεκριμένο έγγραφο προτεινόταν αντί να πραγματοποιηθεί η εισαγωγή των εν 

λόγω μηχανημάτων από την Ελβετία και συγκεκριμένα από τον οίκο Rieter, να 

αγοραστούν από τη μητρική εταιρεία. Οι κλώστριες αυτές είχαν αγοραστεί το 1954 

από τον ίδιο οίκο με ίδια κεφάλαια των Εριοκλωστηρίων Πεννιέ, ως εκ τούτου δεν 

ήταν υπέγγυες για τα δάνεια της εταιρείας, και σύμφωνα με το έγγραφο της εταιρείας 

δεν μπορούσαν να αξιοποιηθούν πλήρως στο βαμβακοκλωστήριο της Νάουσας. 

Σύμφωνα με την πρόταση, τα Μακεδονικά Κλωστήρια θα αναλάμβαναν να 

εξοφλήσουν το ποσό των 100.000$ που αντιστοιχούσε στην αξία των μηχανημάτων, 

και θα αφαιρούνταν από την οφειλή των Εριοκλωστηρίων, με εξασφάλιση την 

ενεχυρίαση τους υπέρ ΟΧΟΑ, και με τους ίδιους όρους των δανείων της μητρικής 

εταιρείας, με μόνη εξαίρεση την παράταση διάρκειας εξόφλησης κατά πέντε έτη
457

.   

  Η πρόταση πυροδότησε μια πυκνή ανταλλαγή εγγράφων μεταξύ ΟΧΟΑ και 

ΕΤΕ. Έτσι ο ΟΧΟΑ ζήτησε την άποψη της ΕΤΕ, η οποία συναίνεσε στην πρόταση 

των Μακεδονικών Κλωστηρίων
458

. Ο ΟΧΟΑ ζήτησε πάλι από την ΕΤΕ να βεβαιώσει 

                                                 
455

 ΕΤΕ προς ΟΧΟΑ 28-01-1955 και 23-03-1955. 
456

 Για το δάνειο αυτό και γενικότερα για την εταιρεία Μακεδονικά Κλωστήρια θα αναφερθούμε 

αναλυτικότερα σε άλλο κεφάλαιο. Το δανειστικό συμβόλαιο υπ’ αριθμ. 64418 υπεγράφη την 11-02-

1955. 
457

 Δηλαδή 20ετής εξόφληση αντί για 15ετής. 
458

 Με έγγραφο της 31-03-1955 βάζοντας προϋπόθεση  την διατήρηση των λοιπών όρων της σύμβασης 

της ΚΕΔ, και με την επιφύλαξη ότι η μεταφορά των μηχανημάτων στα Μακεδονικά Κλωστήρια δε θα 

δημιουργούσε προγενέστερο βάρος υπέρ του ΟΧΟΑ. 
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ότι τα μηχανήματα δεν ήταν προϊόν δανείου, και έλαβε την άποψη του Νομικού 

Συμβούλου του οργανισμού για την μορφή που μπορεί να λάβει η ανάληψη από τα 

Μακεδονικά Κλωστήρια μέρους του χρέους των Εριοκλωστηρίων Πεννιέ
459

.  Πέρα 

όμως από τις διεργασίες για την προαναφερθείσα παροχή εγγύησης, φαίνεται ότι 

είχαν ήδη γίνει επαφές για την διαδικασία συνολικής ρύθμισης των δανείων της 

εταιρείας, όπως φανερώνει χειρόγραφη σημείωση με ημερομηνία 20-05-1955 

ιθυνόντων του ΟΧΟΑ, η οποία ανέφερε ότι «θα παραμείνει εκκρεμές θέμα μέχρι 

ρυθμίσεως του δανείου», σε έγγραφο της ΕΤΕ της 13-05-1955, όπου γινόταν 

υπενθύμιση της κωλυσιεργίας των Εριοκλωστηρίων στην παροχή της ζητούμενης 

υποθήκης και σύστασης ενεχύρου. Ενδεικτικό της ταχύτητας με την οποία 

προχωρούσαν οι διαπραγματεύσεις για την παροχή εγγύησης, ήταν η επείγουσα 

απάντηση που ζητούσε ο Γενικός Δ/ντής του ΟΧΟΑ Δημ. Γαλάνης από την ΕΤΕ, για 

το εάν θα συμφωνούσε στην αναδοχή χρέους εκ μέρους των Μακεδονικών 

Κλωστηρίων, με συγκεκριμένους όρους
460

, και για το ποσό των 175.000$. Το 

πρόσθετο ποσό εγγύησης των 75.000$ θα εμφανιζόταν λίγες μέρες αργότερα σε 

έγγραφο των Μακεδονικών Κλωστηρίων, και θα συσχετιζόταν άμεσα με την εκκρεμή 

αίτηση της εταιρείας για παροχή ποσού 150.000$ ως κεφαλαίου κίνησης από τον 

ΟΧΟΑ. Αμέσως μετά, η ΕΤΕ συμφώνησε με τους προτεινόμενους όρους παροχής 

εγγύησης που είχε προτείνει ο ΟΧΟΑ
461

. Στο μεσοδιάστημα, είχε ήδη εγκριθεί από 

τον ΟΧΟΑ η καταβολή από ορισμένες «συμμοριόπληκτες» βιομηχανίες (ανάμεσα 

τους και τα Εριοκλωστήρια Πεννιέ), των τόκων του ΄Β εξαμήνου 1954 σε 2 μηνιαίες 

δόσεις Μάιου και Ιουνίου 1955
462

. 

                                                 
459

Πράγματι ο Νομικός Σύμβουλος (27-04-1955) επιβεβαίωσε ότι εφόσον τα Μακεδονικά Κλωστήρια  

είτε αναλάμβαναν σύμβαση σωρευτικής αναδοχής χρέους, είτε προέκριναν την υπογραφή σύμβασης 

εγγυήσεως, παραιτούμενου του εγγυητή από το δικαίωμα της δίζησης, και εγγυώμενου ως 

πρωτοφειλέτη, ο οφειλέτης (Εριοκλωστήρια Πεννιέ) δεν απαλλασσόταν αλλά  παρεχόταν πρόσθετη 

ενοχή (υποχρέωση προς παροχή) από την εγγυήτρια εταιρεία (τα Μακεδονικά Κλωστήρια). 
460

 Συγκεκριμένα με την έκδοση από την ΕΤΕ συναλλαγματικών αποδοχής των Εριοκλωστηρίων 

Πεννιέ, και με τριτεγγυητή τα Μακεδονικά Κλωστήρια, που θα αντιστοιχούν στις τοκοχρεολυτικές 

δόσεις των πρώτων 5 ετών του δανείου, ενώ για το υπόλοιπο θα παρεχόταν εγγύηση με 

συμβολαιογραφικό έγγραφο, και τις οποίες θα κρατούσε προς είσπραξη ο ΟΧΟΑ. Επιπλέον με την 

λήψη εμπράγματης ασφάλειας για τα εν λόγω μηχανήματα, ξεχωριστή από εκείνη που είχε ήδη ληφθεί 

ως εξασφάλιση για άλλο δάνειο της ΕΤΕ. Το έγγραφο του Γαλάνη είχε ημερομηνία 27-05-1955 
461

 Διευκρινίζοντας ότι θα γραφόταν υποθήκη στο ακίνητο των Μακεδονικών Κλωστηρίων, η οποία θα 

ακολουθούσε (΄γ σειρά) τις υποθήκες υπέρ ΕΤΕ για τα δάνεια των 106.000$ και των 150.000$. Οι 

υποθήκες αυτές δε θα περιελάμβαναν τα μηχανήματα τα οποία θα αγόραζε η εταιρεία, και για τα οποία 

θα ενεγραφόταν υποθήκη και σύσταση ενεχύρου μόνο υπέρ του ΟΧΟΑ. 
462

 Με έγγραφο της 06-06-1955. Συμπεριλαμβάνονταν τα Εριοκλωστήρια Πεννιέ, η Λαναράς-

Κύρτσης, η Γρ.Τσίτσης ΟΕ, η Μπίλης-Τσίτσης ΑΕ, η Βέτλανς, από τη Νάουσα, και ο Ιωάννης 

Κατσάρης από την Καρδίτσα. 
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 Η διαδικασία προχώρησε με την υπ’ αριθμ. 15/04-06-1955 συνεδρίαση του 

ΟΧΟΑ, όπου αποφασίστηκε η χορήγηση νέου δανείου στα Μακεδονικά Κλωστήρια, 

ποσού 125.000$, με την προϋπόθεση της προγενέστερης παροχής εγγύησης για το 

ποσό των 175.000$ ως μέρους της οφειλής των Εριοκλωστηρίων Πεννιέ. Για τους 

επιμέρους όρους του συγκεκριμένου δανείου θα αναφερθούμε σε επόμενο κεφάλαιο, 

αξίζει όμως να γίνει μια αναφορά στην προϋπόθεση της εγγραφής δεύτερης υποθήκης 

στο κτίριο της εταιρείας, η οποία, σε μεταγενέστερο έγγραφο του ΟΧΟΑ της 14-06-

1955, αίρεται, και ως εξασφάλιση λαμβάνεται μόνο η σύσταση ενεχύρου επί των 

μηχανημάτων
463

.  

Χαρακτηριστικό αποτέλεσμα της παράλληλης διαπραγμάτευσης του δανείου 

των Μακεδονικών Κλωστηρίων, της παροχής εγγύησης, και της ρύθμισης των 

δανείων των Εριοκλωστηρίων Πεννιέ, είναι η ανακοίνωση του ΟΧΟΑ προς την ΕΤΕ, 

της 15-06-1955, όπου ανακοινώνει ότι η αναδοχή του χρέους θα προχωρούσε 

ανεξάρτητα από την  συνολική ρύθμιση που θα ακολουθούσε στο προσεχές χρονικό 

διάστημα. Οι συναλλαγματικές ωστόσο που θα εγγυηθούν τα Μακεδονικά 

Κλωστήρια θα εκδίδονταν σύμφωνα με τους όρους της εν λόγω ρύθμισης, όπου θα 

περιλαμβανόταν η παράταση διάρκειας αποπληρωμής του δανείου σε 20 έτη από την 

ημερομηνία υπογραφής του πρώτου συμβολαίου (Νοέμβριος 1949)
464

. Χρειαζόταν 

λοιπόν να υπογραφούν οι σχετικές συμβάσεις, και οποιοδήποτε άλλο εκκρεμές θέμα 

υπήρχε θα ρυθμιζόταν με την αναμενόμενη απόφαση του ΟΧΟΑ. Η ΕΤΕ από την 

πλευρά της, υπενθύμισε στον ΟΧΟΑ τις εκκρεμότητες των δανείων των 

Εριοκλωστηρίων Πεννιέ, και ζήτησε  οδηγίες αν θα έπρεπε να προχωρήσει στην 

σχετική διαδικασία χωρίς την τακτοποίηση τους
465

. Η διαδικασία ωστόσο προχώρησε 

και την 27-07-1955 υπεγράφη η σχετική  τροποποιητική πράξη της δανειστικής 

                                                 
463

 Ακολουθεί αλληλογραφία με έγγραφο της ΕΤΕ της 15-07-1955, η οποία θεωρεί ότι σύμφωνα με το 

Νόμο από τη στιγμή που το κτίριο ανήκει στην ίδια εταιρεία που κατέχει τα μηχανήματα, χρειάζεται 

να γίνει και εγγραφή υποθήκης στο ίδιο το ακίνητο. Ο ΟΧΟΑ απαντά άμεσα (16-07-1955) σε έντονο 

ύφος ότι εφόσον προϋπάρχει υποθήκη επί του κτιρίου και μόνο, ενδέχεται σε περιπτώσεις 

αναγκαστικής εκτέλεσης να υπάρξουν περιπλοκές, εξαιτίας της αδυναμίας διαχωρισμού του 

αντικειμένου του πλειστηριασμού. Στο φάκελο υφίσταται και σχετική γνωμάτευση από το Νομικό 

Σύμβουλο του ΟΧΟΑ. Η συγκεκριμένη ασυμφωνία είναι ενδεικτική της έντασης η οποία επικρατούσε 

στο θέμα των ρυθμίσεων των Εριοκλωστηρίων Πεννιέ, και θα εμφανιστεί και σε άλλα έγγραφα της 

ίδιας περιόδου. 
464

 Συνεπώς η έναρξη της πληρωμής της νέας δόσης καθοριζόταν η 01-01-1956, και η λήξη του 

δανείου την 31-12-1969. 
465

 Θέλοντας ουσιαστικά να αποσείσει τις ευθύνες για την συνέχιση της διαδικασίας χωρίς τον  σχετικό 

διακανονισμό. Οι εκκρεμότητες που αναφέρει είναι η τοποθέτηση μηχανημάτων που προορίζονταν για 

το εργοστάσιο Ναούσης στο εργοστάσιο των Αθηνών, για τα οποία η εταιρεία δεν έχει παραχωρήσει 

υποθήκη, η μη σύσταση ενεχύρου για τα μηχανήματα του εργοστασίου της Βέτλανς, και η μη 

παραχώρηση υποθήκης στα μηχανήματα που εγκατέστησε στο εργοστάσιο της Νάουσας.   
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σύμβασης υπ’αριθμ. 49206/23-06-1950 με την παροχή εγγύησης ποσού 175.000$ εκ 

μέρους των Μακεδονικών Κλωστηρίων και με σύσταση ενεχύρου επί μηχανημάτων 

προς εξασφάλιση της
466

. 

 Τα Εριοκλωστήρια Πεννιέ υπέβαλαν αίτημα την 17-06-1955 για τη ρύθμιση 

των δανείων που έλαβαν από την ΚΕΔ
467

, και τη χορήγηση ποσού 400.000$ ως 

Κεφαλαίου Κίνησης από τον ΟΧΟΑ. Αφού παρέθεσαν την, επαναλαμβανόμενη σε 

προγενέστερη αλληλογραφία, δική τους εκδοχή της ιστορίας της χρηματοδότησης, 

ισχυρίστηκαν ότι η αιτία της κακής εξυπηρέτησης του δανείου ήταν καταρχάς ο 

αριθμός των ατράκτων πεννιέ, που είχαν φθάσει στην Ελλάδα τον αριθμό των 

100.000
468

,  και το ελεύθερο καθεστώς των εισαγωγών σε συνδυασμό με την ελλιπή 

δασμολογική προστασία των εριονημάτων
469

. Εξαιτίας των άνωθι είχε σταματήσει 

προ 2 ετών η λειτουργία του εργοστασίου των Αθηνών με 12.000 ατράκτους, ενώ και 

το εργοστάσιο Ναούσης υπολειτουργούσε καθώς  εργάζονταν  μόνο 5.000 από τις 

11.000 ατράκτους εξαιτίας έλλειψης Κεφαλαίου Κίνησης
470

.  

 Ο ΟΧΟΑ αφού αποκάλυψε στην ΕΤΕ τις πρόσθετες εξασφαλίσεις τις οποίες 

θα ζητούσε από την εταιρεία, προκειμένου να προβεί στην ρύθμιση των δανείων 

της
471

, ζήτησε την άποψη της για τις εξασφαλίσεις αυτές, για τον τρόπο με τον οποίο 

αυτές θα παρέχονταν καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου, και για την αναδοχή χρέους 

ποσού 75.000$ από τη θυγατρική εταιρεία Προφίν.  Η ΕΤΕ συμφώνησε την 13-07-

1955 στην σχετική αναδοχή χρέους, και παραδέχθηκε την 01-8-1955, με μια σχετική 

επιφύλαξη
472

, τη δυνατότητα εξόφλησης των μελλοντικών τοκοχρεωλυτικών δόσεων 

                                                 
466

 Φάκελος ΠΙΟΠ Εριοκλωστήρια Πεννιέ «Συμβόλαια και Πράξεις» ο.π. 
467

 Ζητώντας διπλασιασμό του χρόνου εξόφλησης και μείωσης στο ήμισυ του επιτοκίου, την οριστική  

παραμονή των μηχανημάτων τα οποία τοποθετήθηκαν στην Αθήνα αντί για τη Νάουσα, την απαλλαγή 

από τους τόκους υπερημερίας για τα μηχανήματα αυτά, και τη μεταφορά του ποσού των 250.000$ από 

τα παλαιά δάνεια εις βάρος των συγγενών εταιρειών Μακλώ και Προφίν. 
468

 Σε προηγούμενες επιστολές του Απριλίου 1954 είχαν υπολογίσει περίπου 90.000 τις ατράκτους 

εριονημάτων πεννιέ. 
469

 Η οποία δεν υπερέβαινε το 7-8% της αξίας τους. Συνέπεια των παραπάνω ήταν η απασχόληση  

μόνο των μισών περίπου ατράκτων (40-50.000) οι οποίες ανήκαν σε μικτά κλωστοϋφαντουργεία, και η 

αδράνεια των αμιγών κλωστηρίων τα οποία δεν τροφοδοτούσαν τα αμιγή υφαντήρια, επειδή αυτά  

προτιμούσαν να προμηθεύονται τα εριονήματα από το εξωτερικό.  
470

 Παράλληλα, όπως ανέφερε, διέκοψαν εντελώς τις εργασίες τους τα κλωστήρια Α.Ε. 

Αναστασοπούλου, της Α.Ε. ΕΒΥΠ, της Α.Ε. ΒΕΚΛΙΝ, του Οίκου Παπαγεωργίου, της Έριονημ και 

του Λαυρίου, μερικώς δε τα Κλωστήρια Εσπέρου, Αρκαδίας, Λαναρά-Κύρτση, Υφανέτ, κ.λ.π. 
471

 Επρόκειτο για την εκχώρηση των μερισμάτων των εταιρειών Προφίν και Χρισλάν, την εκχώρηση 

μισθώματος από την Μακτέξ για τη χρήση εγκαταστάσεων της εταιρείας, και την εκχώρηση του 40% 

των κερδών της Μακφίν που προέκυπταν από τη χρήση του κτιρίου και των μηχανημάτων των 

Εριοκλωστηρίων Πεννιέ. Η επιστολή είχε ημερομηνία 30-06-1955. 
472

 Παραπέμποντας στα συμπεράσματα των ελέγχων που διενεργήθηκαν από τον ΟΧΟΑ και τους 

ορκωτούς λογιστές, τα οποία θα εξετάσουμε σε επόμενο κεφάλαιο. 
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του υπολειπόμενου ποσού των 207.263,40$, από τις παραπάνω πηγές. Έτσι η 

διαδικασία της ρύθμισης εισήλθε στην τελική της φάση.  

Πράγματι την 12
η
 Αυγούστου, ο ΟΧΟΑ κοινοποίησε στην ΕΤΕ τους όρους 

τους οποίους αποφάσισε να επιβάλει σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 21/05-08-1955 

συνεδρίαση του, για τη συνολική ρύθμιση των δανείων της εταιρείας
473

 και την 

αναδοχή χρέους εκ μέρους της Προφίν. Αυτοί περιελάμβαναν αρκετά ευνοϊκές 

διατάξεις για την περαιτέρω εξυπηρέτηση του δανείου
474

, και τις επιπλέον 

εξασφαλίσεις που είχαν ήδη συζητηθεί, δηλαδή της εκχώρησης μισθωμάτων της 

Μακτέξ και Μακφίν, τα αναλογούντα μερίσματα της Προφίν και της Χρισλάν με την 

σύσταση ενεχύρου επί μετοχών, παροχή ά υποθήκης στο εργοστάσιο των Αθηνών, 

όπου εγκαταστάθηκαν ή επρόκειτο να εγκατασταθούν μηχανήματα που αγοράστηκαν 

με χρήματα του δανείου, στα μηχανήματα που επρόκειτο να παραμείνουν στο εν 

λόγω εργοστάσιο, και στην σύσταση ενεχύρου επί των μηχανημάτων που είχαν 

εγκατασταθεί στο εργοστάσιο της Βέτλανς. Η διαδικασία αναδοχής μέρους του 

χρέους από την Προφίν, θα γινόταν με την ίδια διαδικασία που είχε ακολουθηθεί με 

τα Μακεδονικά Κλωστήρια. Θα εκδίδονταν συναλλαγματικές λήξεως αντίστοιχης 

των λήξεων των τοκοχρεωλυτικών δόσεων των 5 πρώτων ετών της διάρκειας της 

αναδοχής χρέους, και με υπογραφή συμβολαιογραφικού εγγράφου για την υπόλοιπη 

διάρκεια εκ μέρους της Προφίν , με παραίτηση του ευεργετήματος της δίζησης
475

 και 

εγγυώμενη ως αυτοφειλέτης. Οι ανωτέρω όροι θα ίσχυαν εφόσον θα υπογραφόταν η 

σχετική σύμβαση έως και την 15-09-1955, ενώ η μη τήρηση των όρων θα είχε ως 

συνέπεια την επαναφορά των όρων του αρχικού συμβολαίου, όπως και την ποινή των 

                                                 
473

 Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της 30-06-1955 το άληκτο κεφάλαιο και των 2 δανείων 

ήταν 387.526,81$ και τα καθυστερούμενα χρεολύσια 69.736,59$ (σύνολο κεφαλαίου 457.263,40$) 

ενώ οι καθυστερούμενοι τόκοι ήταν έως 31-12-1953 3.301,76$, το Ά εξαμ.1954 4.358,34$, το ΄Β εξαμ. 

1954 10.421,85$ και το Ά εξαμ.1955 10.059,53$, (σύνολο τόκων 28.141,48$). 
474

 Συγκεκριμένα την κεφαλαιοποίηση και την απαλλαγή των τόκων υπερημερίας με υπολογισμό μόνο 

συμβατικών τόκων για τα καθυστερούμενα χρεολύσια ποσού 69.736.59$, απαλλαγή των τόκων 

υπερημερίας ποσού 15.910,21$ επί της αξίας των μηχανημάτων που είχαν τοποθετηθεί στην Αθήνα 

αντί για τη Νάουσα. Επίσης νέα διάρκεια δανείου 20ετής από την υπογραφή της πρώτης σύμβασης 

(23-11-1949) με νέα λήξη την 23-11-1969. Έναρξη τοκοχρεωλυτικής εξυπηρέτησης την 01-07-1955 

και πληρωμή της νέας δόσης την 01-01-1956. Θα παρεχόταν έκπτωση στους τόκους που είχαν 

υπολογισθεί από 01-01-1954 έως και 30-06-1955 με 5% και στους τόκους που αντιστοιχούσαν στα 

κεφαλαιοποιημένα χρεολύσια, και θα ακυρώνονταν κατά 40%, το εναπομείναν ποσό έπρεπε να 

εισπραχθεί πριν την υπογραφή της νέας ρύθμισης. Παρόμοια έκπτωση θα παρεχόταν και στους τόκους 

των δόσεων της 01-01 και 01-07-1956 και της 01-01-1957.  
475

 Νομικός όρος που καταδείχνει το δικαίωμα του εγγυητή να αρνηθεί την καταβολή της οφειλής 

ωσότου ο δανειστής προβεί σε αναγκαστική εκτέλεση εναντίον του πρωτοφειλέτη, και αυτή αποβεί 

άκαρπη. 
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τόκων υπερημερίας 15.910,21$ και την χρέωση των τόκων που είχαν ακυρωθεί με 

την έκπτωση του 40%. 

Ωστόσο η διαδικασία της ρύθμισης δεν έκλεισε με την απλή ανακοίνωση των 

όρων από τον ΟΧΟΑ. Ακολούθησε πυκνή αλληλογραφία μέχρι το τέλος του έτους 

οπότε οριστικοποιήθηκαν και διευκρινίστηκαν οι σχετικοί όροι. Με αυτόν τον τρόπο 

αποφασίστηκε
476

 η εγγραφή υποθήκης σε τμήμα του εργοστασίου το οποίο 

αποτελούσε μια αυτοτελή εργοστασιακή μονάδα, και στα μηχανήματα τα οποία είχαν  

χρηματοδοτηθεί από τα δάνεια της εταιρείας
477

. Τα μηχανήματα που είχε κρατήσει 

στις αποθήκες της η ΕΤΕ θα μπορούσαν να αποδεσμευθούν, και να μετακινηθεί από 

το εργοστάσιο της Νάουσας προς εκείνο της Αθήνας ο απαραίτητος για τη σωστή 

λειτουργία των μηχανημάτων εξοπλισμός. Επίσης, καθώς με την Μακφίν τα 

Εριοκλωστήρια Πεννιέ δεν είχαν μισθωτική αλλά συμμετοχική σχέση, και δεν 

μπορούσε να γίνει εκχώρηση του τιμήματος όπως με την Μακτέξ, αποφασίστηκε
478

 η 

εκχώρηση του 40% των κερδών που αποκομίζει η εταιρεία από τη συμμετοχή της στη 

Μακφίν και το 50% από τη συμμετοχή της στην Μακτέξ. Τελικώς η πράξη παροχής 

εγγύησης της Προφίν υπεγράφη την 22-10-1955, ενώ την 06-12-1955 υπεγράφησαν 

οι σχετικές τροποποιητικές πράξεις των αρχικών συμβάσεων και της σύστασης 

ενεχύρου των μετοχών της Χρισλάν και της Προφίν. Την 16-12-1955 

γνωστοποιήθηκε από την ΕΤΕ στον ΟΧΟΑ η υλοποίηση της ρύθμισης με τις σχετικές 

κεφαλαιοποιήσεις και εκπτώσεις επί των τόκων
479

. Γράφτηκε υποθήκη στο οικόπεδο 

του εργοστασίου στην  Κολοκυνθού 4.022 τ.μ. και συστάθηκε ενέχυρο για 28.200 

μτχ. της Προφίν και 36.000 μτχ. της Χρισλάν. 

                                                 
476

 Με έγγραφο του ΟΧΟΑ της 21-09-1955. Είχε ήδη δοθεί παράταση από την 19-09-1955 για την 

υπογραφή της σύμβασης έως την 15-10-1955, η οποία προφανώς και ανανεώθηκε. 
477

 Για τον ακριβή προσδιορισμό των δεδομένων αυτών ο ΟΧΟΑ ανέθεσε τη σύνταξη σχετικής 

έκθεσης στον Πρύτανη του ΕΜΠ κ. Κουτσοκώστα. 
478

 Με έγγραφο του ΟΧΟΑ της 16-11-1955 
479

 Για το δάνειο υπ’αριθμ. 9702 (Συμβ.3391/1949) κεφαλαιοποιήθηκε ποσό 4.036,06$, και προέκυψε 

νέο κεφάλαιο 25.224,50$, πληρωτέο σε 29 τοκοχρεωλυτικές δόσεις ποσού 1237,27 έκαστη (εκτός τις 3 

πρώτες, οι οποίες εξαιτίας της έκπτωσης διαμορφώνονταν σε 981,02$, 987,05$, και 993,23$ 

αντίστοιχα) και μετά τις εκπτώσεις προέκυψε πιστωτικό υπόλοιπο 12,06$ το οποίο θα πιστωνόταν  

στην επόμενη δόση της 01-01-1956. Για το δάνειο υπ’ αριθμ. 2740 (Συμβ.49206/1950) 

κεφαλαιοποιήθηκε ποσό 65.700$, λογίστηκαν τόκοι υπερημερίας 3.156,51$ στα άνωθεν 

κεφαλαιοποιημένα χρεολύσια, και προέκυψε νέο κεφάλαιο 432.038,60$, πληρωτέο σε 29 

τοκοχρεωλυτικές  δόσεις ποσού 21.122.92$ έκαστη (εκτός των 3 πρώτων δόσεων οι οποίες εξαιτίας 

της έκπτωσης διαμορφώνονταν σε 16.802,54$,16.905,75$, και 17.011,55$) και μετά τις εκπτώσεις 

προέκυπτε καθυστερημένο υπόλοιπο 15.361,81$ αποτελούμενο από υπόλοιπο τόκων ΄Β εξαμήνου 

1954 3.957,67$, υπόλοιπο κεφαλαιοποιημένου χρεολυσίου 1893,91$ και τόκοι Ά εξαμήνου 1955 

9.508,23$. 
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Ωστόσο στη συνεδρίαση 21/-05-08-1955 δεν εγκρίθηκε από τον ΟΧΟΑ μόνο 

η ρύθμιση των παλαιών δανείων των Εριοκλωστηρίων Πεννιέ, αλλά και νέο δάνειο 

ποσού 200.000$ ως κεφάλαιο κίνησης. Είχε προηγηθεί η αίτηση της επιχείρησης για 

400.000$ την 17-06-1955, και συντάχθηκε έκθεση (ως φαίνεται τυπική) του ελεγκτή 

Γρηγ. Χασάπη για τη χορήγηση του δανείου με ημερομηνία 01-08-1955
480

, η οποία 

περιοριζόταν σε μία σελίδα. Εκεί αναφερόταν ότι τον Απρίλιο 1954 εξαιτίας 

δυσμενών συνθηκών έκλεισε το εργοστάσιο των Αθηνών
481

, και έκτοτε λειτουργούσε 

μόνο το εργοστάσιο της Νάουσας. Η επιχείρηση αντιμετώπιζε προβλήματα 

κεφαλαίου κίνησης εξαιτίας διοχέτευσης σημαντικών κεφαλαίων σε μεταπολεμικές 

επεκτάσεις και συμπληρώσεις εγκαταστάσεων, και ζητούσε το συγκεκριμένο δάνειο 

προκειμένου να μην κλείσει το εργοστάσιο της Νάουσας. Η έκθεση έκλεινε με την 

ευχή να συνεχίσει η επιχείρηση τις εργασίες «επ’ ωφελεία της Εθνικής Οικονομίας» 

και με εγκώμια για τη Διεύθυνση της. Έτερη έκθεση που είχε συνταχθεί από του 

Βρετανούς λογιστές στην Ελλάδα το Μάιο του 1955, αντιθέτως έθετε ζήτημα 

βιωσιμότητας  της επιχείρησης, δεν θεωρούσε επαρκή τα μελλοντικά κέρδη της 

εταιρείας ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, με συνέπεια να 

μην ανταποκρίνεται η χορήγηση του αιτούμενου δανείου σε «…κανονική τραπεζική 

επιχείρηση»
482

. 

Για τη χορήγηση του Κεφαλαίου Κίνησης απαραίτητη ήταν η προγενέστερη 

ρύθμιση των παλαιών οφειλών της. Το κεφάλαιο του δανείου θα καλύπτονταν κατά 

20% (1.200.000 δρχ.) από την ΕΤΕ και κατά 80% (160.000$) από διαθέσιμα του 

ΟΧΟΑ. Προϋπόθεση για τη χορήγηση του προϊόντος του δανείου από τον ΟΧΟΑ 

ήταν η χορήγηση του αντίστοιχου μεριδίου από την ΕΤΕ. Η εκταμίευση του δανείου 

θα γινόταν σε 2 δόσεις
483

,  το επιτόκιο καθοριζόταν σε 8%, και η διάρκεια εξόφλησης 

ήταν πενταετής σε εξαμηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις. Το μέρος της 

χρηματοδότησης της ΕΤΕ θα έπρεπε να εξοφληθεί έως και την 30-06-1956. Εξαιτίας 

της εγγύησης της ΕΤΕ
484

, η Τράπεζα θα μπορούσε να λάβει, εφόσον το ζητούσε 

                                                 
480

 Ο ίδιος ελεγκτής είχε συντάξει το προηγούμενο έτος κανονική έκθεση για την εταιρεία, την οποία 

είχε υποβάλλει την 23-09-1954 στον ΟΧΟΑ. 
481

 Σημειώνεται ότι στην αίτηση της εταιρείας της 17-06-1955 αναφέρεται ότι το εργοστάσιο Αθηνών 

έκλεισε τον Απρίλιο 1953. 
482

 Φάκελος ΠΙΟΠ Εριοκλωστήρια Πεννιέ «Εκθέσεις Ελέγχου», ο.π. Έκθεση Βρετανών Λογιστών εν 

Ελλάδι της 27-05-1955. 
483

 Τα 110.000$ του ΟΧΟΑ και τα 1.200.000 δρχ. της ΕΤΕ έπρεπε να αναληφθούν έως 30-09-1955, 

και τα υπόλοιπα 50.000$ εντός του Ιανουαρίου 1956. 
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εμπράγματες εξασφαλίσεις από την οφειλέτιδα εταιρεία. Σημαντικός όρος ήταν ότι 

εφόσον υπήρχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές είτε σε αυτό ή σε άλλο δάνειο του ΟΧΟΑ, 

απαγορευόταν η διανομή κερδών και η χορήγηση ως απολήψεων, μισθών ή αμοιβών 

ποσών που επιβάρυναν υπερβολικά την επιχείρηση. Επίσης απαγορευόταν έως και 

την εξόφληση του δανείου οποιαδήποτε χορήγηση δανείου ή άλλης ενίσχυσης σε 

μετόχους ή ιδιοκτήτες της εταιρείας χωρίς την έγκριση του ΟΧΟΑ, και την 

συγκατάθεση της Τράπεζας.  Στους λοιπούς όρους αναφερόταν ότι η εταιρεία θα 

χρησιμοποιούσε το δάνειο μόνο για αγορά πρώτων υλών και αντιμετώπιση άλλων 

λειτουργικών δαπανών. Δε διαθέτουμε λοιπά στοιχεία για την χορήγηση του δανείου 

αυτού όπως την χρονική περίοδο εκταμίευσης του, και τις εξασφαλίσεις οι οποίες 

ζητήθηκαν. 

Τα Εριοκλωστήρια Πεννιέ με την ως ανωτέρω ρύθμιση, και την χορήγηση 

νέου δανείου ως κεφαλαίου κίνησης ουσιαστικά έλαβαν ότι περίπου ζήτησαν με την 

αίτηση της 17-06-1955, η οποία προφανώς ήταν προϊόν του αποτελέσματος των 

διαπραγματεύσεων που διεξάγονταν μεταξύ των ιθυνόντων του ΟΧΟΑ και της 

επιχείρησης. Μπορεί βέβαια το ποσό του νέου δανείου να ήταν το μισό από το 

αιτούμενο, και να μην εκπληρώθηκαν υπερβολικές απαιτήσεις, όπως ο διπλασιασμός 

της διάρκειας του δανείου, ή η μείωση του επιτοκίου κατά το ήμισυ, αλλά οι όροι οι 

οποίοι εγκρίθηκαν ήταν κατάφωρα ευνοϊκοί. Εντύπωση τουλάχιστον προκαλεί η 

διαγραφή του προστίμου της ΚΕΔ για την τοποθέτηση ορισμένων χρηματοδοτημένων 

μηχανημάτων στο εργοστάσιο της Αθήνας, και η έγκριση της κατά το δοκούν 

μετακίνησης των μηχανημάτων από το ένα στο άλλο εργοστάσιο, καθώς δικαιώνουν 

εκ των υστέρων τη ξεκάθαρα παράτυπη συμπεριφορά της επιχείρησης και την σαφή 

απροθυμία της να συμμορφωθεί με τους όρους των έως τότε διακανονισμών. Δεν 

γνωρίζουμε κατά πόσον πολιτικές και άλλου είδους πιέσεις οδήγησαν σε μια τέτοιου 

είδους ρύθμιση, και αν ανάλογοι όροι ήταν συνήθεις  σε αντίστοιχες συμβάσεις της 

εποχής. Η όλη διαδικασία όμως απέδειξε ότι ο ΟΧΟΑ και η ηγεσία του 

διαπραγματεύονταν όχι μόνο με την σχεδόν χρεωκοπημένη εταιρεία των 

Εριοκλωστηρίων Πεννιέ, αλλά με όλο τον όμιλο των Αφων Χρ. Λαναρά, ο οποίος 

περιελάμβανε εταιρείες με υγιή οικονομικά στοιχεία και μεγάλο κύκλο πωλήσεων 

όπως τα Μακεδονικά Κλωστήρια και η Προφίν. Η εμπλοκή στη ρύθμιση των 

παλαιών δανείων των θυγατρικών εταιρειών της επιχείρησης, καταδείκνυε την 

συνειδητοποίηση από πλευράς ΟΧΟΑ, ότι η κύρια δραστηριότητα των μετόχων της 

είχε μετατοπιστεί σε αυτές. Από την πλευρά της η ΕΤΕ, φάνηκε αρχικά να 
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δυσανασχετεί με την επίσπευση των διαδικασιών της συνολικής ρύθμισης, και παρά 

τις πρόσθετες εξασφαλίσεις που ελήφθησαν, να δυσπιστεί  για την 

αποτελεσματικότητα της, λαμβάνοντας υπόψη βέβαια και τη προγενέστερη 

συμπεριφορά της επιχείρησης στην έως τότε εξυπηρέτηση των δανείων της.  Από τη 

στιγμή όμως που διαβεβαιώθηκε για την νομιμότητα των ενεργειών της, 

συμμορφώθηκε με τις οδηγίες του ΟΧΟΑ, και υλοποίησε κανονικά τη ρύθμιση, 

αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά την εξάρτηση της από το υφιστάμενο πλαίσιο που 

διαμόρφωνε η ΤΤΕ και η πολιτική ηγεσία της εποχής
485

. 

 

Η εξέλιξη της πορείας των δανείων έως το 1959- Έκδοση ομολογιακών δανείων  

Μετά τη ρύθμιση, και κατά τη διάρκεια των επομένων ετών, γενικώς υπήρξε 

ομαλή αποπληρωμή των δανείων της εταιρείας, παρά την κακή της οικονομική 

κατάσταση, η οποία δε βελτιώθηκε ιδιαίτερα μετά από την δανειοδότηση του ΟΧΟΑ.  

Σύμφωνα με έκθεση των Βρετανών λογιστών του Ιουνίου 1956, η εταιρεία 

χρειαζόταν ακόμη 150.000$ ως χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης ώστε να 

μπορέσει να επιλύσει τα προβλήματα ρευστότητας της
486

.  Ενδεικτικά το Σεπτέμβριο 

του 1958 το υπόλοιπο των δανείων της ΚΕΔ ήταν 21.375,23$ και 366.104,67$, ενώ 

το υπόλοιπο του δανείου του ΟΧΟΑ ανερχόταν σε 95.087,70$
487

. 

Στις αρχές του 1957 η εταιρεία αιτήθηκε την αποδέσμευση των 

ενεχυριασμένων μετοχών της Προφίν (28.200 τμχ) και της Χρισλάν (36.000 τμχ) 

καθώς με την έγκυρη πληρωμή των δόσεων, είχε μειώσει το κεφάλαιο, και θα 

προσέφερε νέες εξασφαλίσεις για την ασφάλεια των δανείων
488

. Η ΕΤΕ συναίνεσε 

στην αίτηση της εταιρείας, και ο ΟΧΟΑ αντιστοίχως με τη συνεδρίαση υπ’ αριθμ. 

16/14-06-1957 ενέκρινε την αποδέσμευση των μετοχών, με τον όρο πρόσθετης 

εγγύησης της Χρισλάν μέχρι την εγγραφή υποθήκης στα μηχανήματα. Η σχετική 

                                                 
485

 Ο Δημήτριος Γαλάνης, Γενικός Διευθυντής του ΟΧΟΑ κατά την συγκεκριμένη  περίοδο, ήταν και 

Υποδιοικητής της ΤΤΕ από το 1955 έως το 1967. Είχε διατελέσει υφυπουργός στις κυβερνήσεις 

Κανελλόπουλου (1945) και Κιουσόπουλου (1952), όπως και Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΗ (1950-1958). Το 

1967 διορίστηκε Διοικητής της ΤΤΕ από την δικτατορική κυβέρνηση των Συνταγματαρχών για να 

αντικαταστήσει  τον παραιτηθέντα Ξενοφώντα Ζολώτα.  
486

 Φάκελος ΠΙΟΠ Εριοκλωστήρια Πεννιέ «Εκθέσεις Ελέγχου», ο.π. όπου προσδιορίζεται ως 

πρόβλημα η χρηματοδότηση της προμήθειας πρώτης ύλης για τη Χρισλάν, η οποία απορροφούσε το 

30% περίπου της συνολικής παραγωγής των Εριοκλωστηρίων Πεννιέ. 
487

 ο.π. Έκθεση Γκλαβάνη. 
488

 Το κεφάλαιο είχε μειωθεί σε 423.663,41$, και θα υποθηκεύονταν κλωστικά μηχανήματα που είχαν 

ήδη παραγγελθεί στον οίκο Rieter αξίας 50.000$, και αναμένονταν να παραληφθούν τον Σεπτέμβριο 

1957. 
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συμβολαιογραφική πράξη υπεγράφη την 19-08-1957
489

. Η αποδέσμευση αυτή θα 

άνοιγε τον δρόμο για την πώληση των μετοχών της Προφίν, την οποία και θα 

εξετάσουμε αργότερα. 

Ακολούθως, η επιχείρηση ήδη από τον Ιούλιο 1957
490

, είχε έρθει σε 

διαπραγματεύσεις για πώληση ενός εκ των κτιρίων των εγκαταστάσεων της στην 

Αθήνα, και την εκποίηση του κλωστηρίου καρντέ, ώστε να επικεντρωθεί στα 

βαμβακονήματα και στα νήματα πεννιέ. Αν και η συγκεκριμένη πώληση δεν 

πραγματοποιήθηκε
491

, αποτέλεσε την πρώτη προσπάθεια ανάμεσα σε πολλές για 

εκποίηση μέρους του ενεργητικού της επιχείρησης. Έτσι τον Μάρτιο του 1958 

υπεβλήθη αίτηση για πώληση του κλωστηρίου καρντέ, μέσω του 

ελληνογιουγκοσλαβικού κλήρινγκ, στον γιουγκοσλάβικο οίκο Progres Preduzee ZA 

για το ποσό των 117.000$. Με αυτόν τον τρόπο θα εκσυγχρονιζόταν το 

εριοκλωστήριο πεννιέ, του οποίου τα μηχανήματα χρονολογούνταν από το 1929-

1934, και το εργοστάσιο θα επανδρωνόταν με νέα κλωστικά μηχανήματα υψηλού 

τραβήγματος, τα οποία θα προσφέρονταν για υποθήκη. Αν και η εταιρεία έλαβε τις 

απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις από τον ΟΧΟΑ και το Υπουργείο Εμπορίου για τις 

εξαγωγές και εισαγωγές των μηχανημάτων, από ότι φαίνεται η γιουγκοσλάβικη 

εταιρεία δεν έλαβε τις απαραίτητες εγκρίσεις για την αγορά του κλωστηρίου. Τελικώς 

όμως η επιχείρηση βρήκε ενδιαφερόμενο για την αγορά του ενός από τα δύο 

συγκροτήματα καρντέ, την Αττική Βιομηχανία Ερίου, η οποία θα το αγόραζε για 

46.000$, ήτοι 1.380.000 δρχ. Και αυτή η αίτηση εγκρίθηκε από τον ΟΧΟΑ, με τη 

συνεδρίαση υπ’ αριθμ. 18/29-08-1958, αλλά  δεν γνωρίζουμε αν προχώρησε τελικά η 

διαδικασία πώλησης, καθώς δεν ανευρέθη στα αρχεία κάποια σχετική πράξη άρσης 

υποθήκης μηχανημάτων. 

Από ότι φαίνεται η Διεύθυνση της εταιρείας πίστευε ότι είχε φτάσει ο καιρός 

για να προβεί πάλι σε επενδύσεις προκειμένου να  εκσυγχρονίσει τον εξοπλισμό της 

επιχείρησης, και συγχρόνως να προβεί σε ένα ξεκαθάρισμα των στοιχείων του 

ισολογισμού της. Η επενδυτική της ενεργοποίηση είχε εμφανιστεί ήδη μέσα στο 

1957, οπότε και εξέδωσε ομολογιακό δάνειο ποσού 3 εκατ. δρχ.
492

 Συνεχίστηκε μετά 

από ένα χρόνο,  στην συνέλευση του Δ.Σ. της 31-07-1958, όπου ελήφθη απόφαση να 

εκδοθεί δεύτερο ομολογιακό δάνειο ποσού 3 εκατ. δρχ., η οποία επικυρώθηκε και 

                                                 
489

 Φάκελος ΠΙΟΠ Εριοκλωστήρια Πεννιέ «Συμβόλαια και πράξεις» ο.π. 
490

 Όπως φανερώνει έγγραφο της 15-07-1957.  
491

 Απεστάλη επιστολή των Εριοκλωστηρίων Πεννιέ για την μη πραγματοποίηση την 05-11-1957. 
492

 Το επιτόκιο του ήταν 12% . 
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από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 10-09-1958. Ο σκοπός της εταιρείας για 

την πραγματοποίηση της δεύτερης επιδίωξης της, είχε ήδη καταφανεί από την 

επιστολή της 15-07-1957, όπου προέβη για πρώτη φορά στην αίτηση για έγκριση της 

απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 19-03-1957, η οποία είχε 

αποφασίσει τη μείωση  του μετοχικού κεφαλαίου κατά 5 εκατ. δρχ. Η Γενική 

Συνέλευση της 21-04-1958 επανέλαβε την απόφαση του προηγούμενου έτους, της 

διαγραφής δηλαδή μέρους του ενεργητικού της με την επωνυμία «Χρεωστικοί 

Λογαριασμοί», ποσού 5.031.450 δρχ. με ισόποση μείωση της μετοχικού 

κεφαλαίου
493

. Η εταιρεία ζήτησε την σχετική έγκριση του Υπουργείου Εμπορίου 

αλλά αυτή δε δόθηκε, και έτσι προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας. 

Ανεξαρτήτως όμως της έκβασης της προσφυγής, η εταιρεία δεν θα εισέπραττε ποτέ 

το ποσό αυτό, όπως άλλωστε δήλωσε και ο Διευθυντής της Χριστόδουλος Στ. 

Λαναράς, ο οποίος απέδωσε την ενέργεια της μείωσης του κεφαλαίου και των 

διαφόρων παροχών και μεταβιβάσεων μετοχών, σε φορολογικούς λόγους και σε 

περιουσιακούς διακανονισμούς μεταξύ της οικογένειας Λαναρά και των συγγενών 

της.  Το ποσό αυτό στην πραγματικότητα αφορούσε τις οφειλές βασικών μετόχων της 

εταιρείας, από την πώληση σε αυτούς, εκ μέρους των Εριοκλωστηρίων Πεννιέ, 

μετοχών των εταιρειών Προφίν και Μακεδονικών Κλωστηρίων το 1953, αλλά και σε 

απολήψεις που δόθηκαν σε μετόχους έναντι μελλοντικών κερδών, τα οποία ποτέ δε 

επιτεύχθηκαν
494

.   

Η εταιρεία σχεδίαζε να υλοποιήσει συνολική επένδυση ποσού 6.000.000 δρχ., 

προκειμένου να αγοράσει 4 προπαρασκευαστικά μηχανήματα, 7 κλωστικά 

μηχανήματα 2.100 ατράκτων και 2 στριπτήρια
495

. Τα μηχανήματα αυτά ήταν νέου 

τύπου και θα μείωναν σημαντικά το παραγωγικό κόστος της επιχείρησης
496

. Τα 

παλαιά, προς αντικατάσταση, μηχανήματα θα αδρανοποιούνταν, προκειμένου να μην 

αυξηθεί η παραγωγική δυναμικότητα της εταιρείας. Η υλοποίηση του επενδυτικού 

σχεδίου θα πραγματοποιούνταν κατά 50% με δάνειο του ΟΧΟΑ (100.000$, ήτοι 

                                                 
493

 Βλ. Φάκελος ΠΙΟΠ Εριοκλωστήρια Πεννιέ, «Εκθέσεις Ελέγχου», ο.π. Έκθεση Γκλαβάνη.  
494

 Βλ. και σχετικούς Πίνακες 11 και 12 στο Παράρτημα. Στην πραγματικότητα το ποσό ήταν 

μεγαλύτερο, ήτοι 5.683.839,45 δρχ., και αντιστοιχούσε σε 1.519.239,45 σε απολήψεις και 4.164.600 

σε χορηγήσεις για αγορά μτχ. Το ποσό είχε μειωθεί την 30-06-1958 με καταβολές των οφειλετών. Ως 

απόληψη νοείται η προκαταβολική λήψη μέρους των μελλοντικών κερδών της εταιρείας από έναν 

μέτοχο.  
495

 Σύμφωνα με το σχεδιασμό τα προπαρασκευαστικά μηχανήματα θα τα προμηθευόταν από την 

εταιρεία Prince Smith & Stells, και τα υπόλοιπα μηχανήματα από την JJ Rieter & Sie, εταιρείες με τις 

οποίες είχε συνεργαστεί και στο παρελθόν. 
496

 Συγκεκριμένα θα μειωνόταν η απαιτούμενη εργατική δύναμη, θα καταναλωνόταν λιγότερη 

ενέργεια, θα παραγόταν λιγότερη φύρα, και θα βελτιώνονταν ποιοτικά τα προϊόντα. 
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3.000.000 δρχ.) και κατά 50% με έκδοση ομολογιακού δανείου 3 εκατ. δρχ. 

οκταετούς διάρκειας με επιτόκιο 12%. Το δάνειο του ΟΧΟΑ θα είχε 8ετή διάρκεια 

(από 01-07-1959, με πρώτη τοκοχρεολυτική δόση 01-01-1960), επιτόκιο 8%, και 

εγγύηση της ΕΤΕ. Το ομολογιακό δάνειο θα είχε ρήτρα δολαρίου, θα εξοφλούνταν 

μόνο οι ετήσιοι τόκοι κάθε 1
η
 Μαρτίου εκάστου έτους, ενώ η αποπληρωμή του 

κεφαλαίου στους ομολογιούχους θα γινόταν σε δύο δόσεις μετά την συμπλήρωση 

8ετίας από την 01-01-1959, μετά την ημερομηνία εξόφλησης του αιτούμενου δανείου 

ΟΧΟΑ.   

  Η πολιτική αυτή της εταιρείας, κινητοποίησε τον μηχανισμό του ΟΧΟΑ, με 

αποτέλεσμα να προχωρήσει σε ενδελεχή έλεγχο της στάσης των μετόχων έναντι της 

επιχείρησης, και της βιωσιμότητας της επένδυσης του ομολογιακού δανείου. Τα 

αποτελέσματα της κινητικότητας, ήταν η έκθεση του Ευάγγελου Γκλαβάνη για το 

δάνειο παγίων εγκαταστάσεων 100.000$, με ημερομηνία 15-09-1958, η οποία 

συνοδεύτηκε και από 4 συνοδευτικά σημειώματα. Πέρα από τις επισημάνσεις  ότι το 

επιτόκιο του ομολογιακού δανείου θεωρούνταν υπερβολικό για μακροπρόθεσμο 

δάνειο, και ότι ο κανονισμός του ΟΧΟΑ δεν επέτρεπε σε δάνεια παγίων 

εγκαταστάσεων η συμμετοχή του δανειζόμενου να προέρχεται από πάσης φύσεως 

δανεισμό, το κοινό συμπέρασμα τόσο της έκθεσης Γκλαβάνη, όσο και άλλης 

έκθεσης, εκείνης των ορκωτών λογιστών Χασάπη-Γεωργαντά της 25-10-1958, είναι 

ότι σαφές πρόβλημα της επιχείρησης αποτελούσε ακόμη η έλλειψη κεφαλαίου 

κίνησης. Ο Γκλαβάνης όμως επιπλέον θεωρούσε ότι βάσει της έρευνας του, η 

εξεύρεση των απαραίτητων κεφαλαίων θα έπρεπε  να γίνει με αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου της επιχείρησης και όχι με μείωση του υπάρχοντος και νέο δανεισμό
497

. 

 Η συνεδρίαση υπ’ αριθμ. 24/19-11-1958 του συμβουλίου ΟΧΟΑ, έλαβε  

υπόψη  της τα συμπεράσματα της έκθεσης Γκλαβάνη για  τις σχέσεις εταιρείας-

μετόχων, και για το ζήτημα της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, για το οποίο είχε 

ζητηθεί και γνωμάτευση από το Νομικό Σύμβουλο. Ζητήθηκαν ωστόσο και οι 

απόψεις και περαιτέρω διευκρινίσεις του Διευθυντού της επιχείρησης Χριστόδουλου 

Στ. Λαναρά για τα παραπάνω θέματα. Τελικώς το Συμβούλιο αποφάσισε, παρά την 

αντίθετη εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, να μην εγκρίνει νέο δάνειο, αλλά να 

παράσχει διευκολύνσεις επί των ήδη χορηγηθέντων και ρυθμισμένων από την ΚΕΔ 

                                                 
497

 Ενδιαφέρουσα είναι και η αναφορά του στο μεσοπρόθεσμο δανεισμό, ο οποίος εκτός από τα δάνεια 

ΚΕΔ και ΟΧΟΑ, και το υφιστάμενο ομολογιακό δάνειο 3 εκατ. δρχ. περιελάμβανε την 31-12-1957 και 

δάνεια συνολικού ποσού 7 εκατ. δρχ. από την ΕΤΕ.  
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παλαιών δανείων
498

. Οι διευκολύνσεις αυτές θα είχαν τη μορφή αναστολής 

καταβολής του χρεολυσίου (συνολικού ποσού 80.927,47$) για μια τριετία από 01-01-

1959 έως και 01-07-1961, χωρίς μεταβολή της διάρκειας των δανείων
499

. Ενδιαφέρον 

είναι ότι οι πρόσθετοι όροι που είχε προτείνει ο Γενικός Διευθυντής, υιοθετώντας 

πολλούς από τους όρους της έκθεσης Γκλαβάνη, οι οποίοι θα απέτρεπαν την 

διαιώνιση των φαινομένων που ανέλυε η έκθεση, τελικώς δεν επιβλήθηκαν
500

. Από 

τις αρχές του επόμενου έτους (1959) η ΕΤΕ προχώρησε στη διαδικασία της 

ανταλλαγής, έκδοσης, υπογραφής και οπισθογράφησης των συναλλαγματικών από 

την οφειλέτιδα και τις εγγυήτριες εταιρείες , και την 30-06-1959 απέστειλε έγγραφο 

στον ΟΧΟΑ, όπου τον ενημέρωνε ότι με την κεφαλαιοποίηση των ανεξόφλητων από 

01-07-1958 χρεωλύτρων, η ρύθμιση είχε υλοποιηθεί
501

. Οι σχετικές πράξεις 

τροποποίησης των αρχικών δανειστικών συμβάσεων και εγγύησης υπεγράφησαν την 

17-12-1959. 

                                                 
498

 Ο Γενικός Διευθυντής, αφού προέβη σε μια σύνοψη της κατάστασης, υιοθέτησε την άποψη 

Γκλαβάνη, ότι προτιμότερη θα ήταν η καταβολή, εκ μέρους των μετόχων της εταιρείας, των οφειλών 

τους, ώστε η συμμετοχή της στο επενδυτικό  έργο να προέκυπτε από ίδια διαθέσιμα και όχι από  

ομολογιακό δάνειο με ένα επιτόκιο της τάξης του 12%. Όταν την έθεσε όμως υπόψη της εταιρείας 

απορρίφθηκε, καθώς ως είπαν, από την μια δεν υπάρχουν τα διαθέσιμα κεφάλαια, και από την άλλη οι 

οφειλές αυτές αποτελούν τρόπο διακανονισμού των οικονομικών σχέσεων μεταξύ των μετόχων. 

Θεωρούσε άλλωστε σωστότερη την χορήγηση νέου εγγυημένου δανείου με παράλληλη αναστολή 

όμως καταβολής κεφαλαίου και τόκων του ομολογιακού δανείου έως και το 1970, οπότε θα 

εξοφλούνταν όλες οι δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας προς τον ΟΧΟΑ.  Ο Χριστόδουλος 

Λαναράς ωστόσο αρνήθηκε την παραπάνω πρόταση και αντιπρότεινε αντί δανείου την αναστολή 

καταβολής 4 εξαμηνιαίων τοκοχρεωλυτικών δόσεων, ποσού περίπου 95.000$, με κεφαλαιοποίηση 

τους και κατανομή του ποσού  στις υπόλοιπες, έως το 1970 δόσεις (λύση που θα εξοικονομούσε στην 

εταιρεία τα έξοδα σύναψης νέου δανείου, όπως συμβολαιογραφικά, κ.α.). 
499

 Οι λοιποί όροι προέκυπταν από την αναπροσαρμογή των υφισταμένων εγγυήσεων που είχαν 

παρασχεθεί από τα Μακεδονικά Κλωστήρια και την Προφίν, όπως η αντικατάσταση των 

συναλλαγματικών με τις παλαιές ημερομηνίες, προ της διευκόλυνσης, (01-01-1959 έως 01-07-1960) 

με νέες που θα κάλυπταν τις νέες τοκοχρεολυτικές δόσεις από 01-01-1962  ως και την 01-07-1963. 

Ταυτόχρονα οι εγγυήτριες εταιρείες θα αποδέχονταν 6 συναλλαγματικές με λήξη αντίστοιχη της λήξης 

των περιόδων τοκοπληρωμής, με τα ποσά των αντιστοιχούντων τόκων. Τα Μακεδονικά Κλωστήρια  

θα εγγυούνταν επιπλέον της υφιστάμενης εγγύησης (175.000$) το ποσό των 80.927,47$, που 

αντιστοιχούσε στα ανασταλθέντα τοκοχρεολύσια. Η ΕΤΕ θα χρειαζόταν να εξετάσει τη θέση των 

υπέγγυων εξασφαλίσεων των δανείων, και να προβεί σε συμπληρωματικές υποθήκες ή συστάσεις 

ενεχύρου σε όσα από τα μηχανήματα του εργοστασίου της Νάουσας είχαν ήδη εγκατασταθεί. 
500

 Οι όροι που είχε θέσει ο Γενικός Δ/ντής για τη χορήγηση του νέου δανείου ήταν η απαγόρευση 

παροχής δανείων από την δανείστρια σε μετόχους, μέλη ΔΣ, Διευθυντές, απαγόρευση παροχής 

δανείων ή πιστώσεων σε άλλες επιχειρήσεις και μείωση των πιστωτικών διευκολύνσεων της Χρισλάν, 

απαγόρευση περαιτέρω αγοράς μετοχών από την εταιρεία, και απαγόρευση διανομής μερισμάτων για 

τις χρήσεις 1958, 1959, 1960. 
501

 Το εναπομείναν κεφάλαιο, μετά την κεφαλαιοποίηση, στο δάνειο 43002 ήταν 21.375,23$ και η νέα 

εξαμηνιαία τοκοχρεωλυτική δόση 1558.85$, ενώ για το δάνειο 43023 τα αντίστοιχα ποσά ήταν 

366.104,67$ και 26.699,20$ αντίστοιχα. 
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 Τα Εριοκλωστήρια Πεννιέ, προσαρμοζόμενα άμεσα στα νέα δεδομένα της 

απόφασης του ΟΧΟΑ, απέστειλαν νέα συμπληρωματική αίτηση
502

 στο αρμόδιο 

Συμβούλιο του ΟΧΟΑ άρθρου 8 Ν.Δ.3746/1957
503

, μεταβάλλοντας το ποσό του 

ομολογιακού δανείου  από 3.000.000 δρχ. σε 4.500.000 δρχ
504

.  Από το προσχέδιο της 

συνεδρίασης συμπεραίνουμε ότι υφίστατο θετική εισήγηση προς το Συμβούλιο για 

έγκριση της αίτησης. Η εισήγηση συναινούσε στην τμηματική έκδοση του δανείου 

(αρχικά 3 εκατ. δρχ. και μετά την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης μετόχων, 1,5 

εκατ. δρχ.), αυξάνοντας όμως τη διάρκεια του κατά 2 έτη, και καθορίζοντας την 

εξόφληση του κεφαλαίου στα τέσσερα τελευταία αντί για τα δύο τελευταία έτη 

(1968-1971). Από το εισηγητικό σημείωμα της συνεδρίασης προκύπτει ότι, η εταιρεία 

ζήτησε μεσοπρόθεσμο συμπληρωματικό δάνειο από την ΕΤΕ και ότι έτυχε 

προσωρινής διευκόλυνσης από τα Μακεδονικά Κλωστήρια ποσού 3.883.000 δρχ. 

καθώς είχε ήδη προβεί σε παραγγελία των μηχανημάτων. Επίσης αναγνωριζόταν ότι 

το επιτόκιο της έκδοσης ήταν υψηλό (12%), ιδιαίτερα καθώς δεν θα διετίθετο μέσω 

δημοσίας εγγραφής στο ευρύ αποταμιευτικό κοινό, αλλά σε πρόσωπα φιλικά και 

συγγενικά της επιχείρησης, και προτεινόταν η μείωση του, τουλάχιστον κατά 1%
505

. 

 Η όλη διαδικασία χορήγησης των διευκολύνσεων που παρείχε ο ΟΧΟΑ, 

αποδείκνυε για άλλη μια φορά την προνομιακή μεταχείριση της εταιρείας των 

Εριοκλωστηρίων Πεννιέ, ως μια από τις επιχειρήσεις που ανήκουν στον όμιλο Αφων 

Χρ. Λαναρά, ο οποίος είχε καταφέρει να συγκροτηθεί μέσα σε 10 μόνο έτη. Αν 

σκεφτούμε ότι, σύμφωνα με το ίδιο το καταστατικό του χρηματοδοτικού οργανισμού 

έπρεπε να απορριφθεί άμεσα η αίτηση δανείου των Εριοκλωστηρίων Πεννιέ, η 

έγκριση της συγκεκριμένης ρύθμισης φαινόταν ως η μόνη μη παράτυπη ενέργεια που 

θα μπορούσε να γίνει. Η διαφορά βέβαια ήταν ότι πλέον ο ΟΧΟΑ ήταν ενήμερος της 

κακής εταιρικής διακυβέρνησης της επιχείρησης, μέσω των εκθέσεων Γκλαβάνη, και 

παρόλα αυτά συνέχισε την ίδια κοντόφθαλμη πολιτική, μην θέτοντας καν όρους 

αποτροπής συνέχισης αυτής της  κατάστασης. 

                                                 
502

 Όπως αναφέρουν τα πρακτικά της Συνεδρίασης, η αρχική αίτηση της εταιρείας είχε υποβληθεί την 

10-07-1958, και είχε συμπληρωθεί και τροποποιηθεί με  τα έγραφα 01-09-1958, 24-11-1958 και 05-12-

1958.  
503

 Σύμφωνα με το ΦΕΚ183/09-09-1957, η έκδοση ομολογιακού δανείου, η οποία συνοδεύεται από 

φοροαπαλλαγές, (όπως π.χ. ή μη φορολόγηση των προσόδων από τα τοκομερίδια)  πρέπει να 

εγκρίνεται από το Συμβούλιο ΟΧΟΑ, με επιπλέον μέλη έναν εκπρόσωπο του Χρηματιστηρίου 

Αθηνών, και έναν οικονομολόγο με πείρα στις τραπεζικές υποθέσεις. 
504

 Όπως παραθέτει το εισηγητικό σημείωμα της συνεδρίασης «…ευρισκόμενη προ αδυναμίας να 

συμπληρώσει αμέσως ολόκληρον το ποσόν των δρχ. 6.000.000…». 
505

 Ενδιαφέρουσα πάλι η δήλωση του Διευθυντή Χριστόδουλου Λαναρά, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι 

μόνο με τέτοιο υψηλό επιτόκιο μπορούν να βρεθούν τα αναγκαία για την επένδυση κεφάλαια. 



125 

 

  Η ίδια όμως αυτή εταιρεία έπασχε τόσο έντονα από έλλειψη διαθέσιμων 

κεφαλαίων κίνησης, ώστε από το 1953-1954 είχε διακόψει τις εργασίες της στο 

εργοστάσιο Αθηνών και είχε εκμισθώσει τις εγκαταστάσεις της και τα μηχανήματα 

της σε κοινοπραξίες (Μακτέξ-Μακφίν), που διευθύνονταν από μέλη γνωστών 

ναουσαίικων οικογενειών (Πλατσούκας-Γκούτας), παρέχοντας παράλληλα κάθε 

είδους διευκολύνσεις στις εταιρείες στις οποίες συμμετείχαν μετοχικά οι βασικότεροι 

της μέτοχοι (Προφίν-Μακεδονικά Κλωστήρια-Χρισλάν). Διατυπώνονταν σκέψεις να 

κλείσει και το εργοστάσιο της Νάουσας το οποίο ουσιαστικά λειτουργούσε σαν 

βαμβακοκλωστήριο, και το διατηρούσε με μειωμένο προσωπικό (250 άτομα) επειδή 

δεν επιθυμούσε τις απολύσεις (αν και είχε ήδη απολύσει το μεγαλύτερο μέρος του 

αρχικού της προσωπικού, που προ του 1950 ήταν 1800 άτομα), και μειωμένη 

παραγωγή (1/5 της αρχικής). Τελικώς το 1957 αποφάσισε  να μην το κλείσει, αλλά να 

προβεί σε νέες επενδύσεις (σύγχρονα κλωστικά μηχανήματα για το 

βαμβακοκλωστήριο), αντλώντας τους αναγκαίους πόρους από την εκποίηση μέρος 

του ενεργητικού της, είτε παγίου (κτίρια εργοστασίου Αθηνών-μηχανήματα καρντέ) 

είτε κυκλοφορούντος (μετοχές Προφίν). Επιπλέον το 1957 εξέδωσε ομολογιακό 

δάνειο 3.000.000 δρχ. με επιτόκιο 12%, και έλαβε νέα δάνεια από την ΕΤΕ ποσού 

7.000.000 δρχ.
 506

.  

Αν και τελικώς τα φιλόδοξα σχέδια εκποίησης του κτιρίου και του συνολικού 

κλωστηρίου καρντέ δεν πραγματοποιήθηκαν, θα ανέμενε κάποιος ότι τα ποσά τα 

οποία αντλήθηκαν από τις Τράπεζες, τους μετόχους (καθώς σε αυτούς πωλήθηκαν οι 

μετοχές της Προφίν και οι ομολογίες του δανείου των 3 εκατ.), και την πώληση 

μέρους του κλωστηρίου καρντέ, θα αρκούσαν για τις σχεδιαζόμενες επενδύσεις. Και 

όμως, η εταιρεία  αποφάσισε το επόμενο έτος νέο επενδυτικό σχέδιο ποσού 6 εκατ. 

δρχ. αυτή τη φορά για τον εκσυγχρονισμό του κλωστηρίου πεννιέ στο εργοστάσιο της 

Αθήνας. Για το ίδιο αυτό κλωστήριο, το οποίο δε λειτουργούσε για 4-5 έτη, θα 

προμηθευόταν νέα κλωστικά μηχανήματα υψηλού τραβήγματος. Αντί λοιπόν η 

εταιρεία να προβεί σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου προκειμένου να 

ανταπεξέλθει στις επενδυτικές της ανάγκες, αντιθέτως αποφασίζει να κάνει μείωση 

του κεφαλαίου της, ώστε τα ποσά που έδωσε γενναιόδωρα στους μετόχους της, για να 

μπορέσουν εκείνοι να πάρουν τις μετοχές  των θυγατρικών εταιρειών που είχαν 

κέρδη, χάνοντας ωστόσο εκείνη τα μερίσματα που της αναλογούσαν, να μην τα λάβει 

                                                 
506

 Φάκελος ΠΙΟΠ Εριοκλωστήρια Πεννιέ, «Εκθέσεις Ελέγχου, ο.π. προσάρτημα έκθεσης ορκωτών 

λογιστών Χασάπη-Γεωργαντά.  
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ποτέ πίσω. Μετά τη μείωση του κεφαλαίου θα ζητήσει ξανά δάνειο από τον ΟΧΟΑ, 

και θα δανειστεί από τους μετόχους της και άλλα φιλικά και συγγενικά πρόσωπα ένα 

μέρος των κεφαλαίων που της χρειαζόταν με ένα αρκετά μεγάλο (12%) επιτόκιο. Η 

στρατηγική της εταιρείας φαίνεται παράλογη, αν όμως σκεφτούμε τα συμφέροντα 

των μετόχων της, αποδεικνύεται  ιδιαίτερα λογική. 

 

Η εξέλιξη των δανείων μετά το 1959, η νέα ρύθμιση 

 Αμέσως μετά τον διακανονισμό που επετεύχθη την 17-12-1958, με την 

αναστολή της καταβολής των χρεολυσίων για μια τριετία, τα Εριοκλωστήρια Πεννιέ 

απευθύνθηκαν την 20-01-1959 κατευθείαν προς τον ΟΧΟΑ, χωρίς την μεσολάβηση 

της ενδιάμεσης Τράπεζας (ΕΤΕ). Λαμβάνοντας αφορμή από τη μείωση του επιτοκίου 

των δανείων που χορήγησε ο ΟΧΟΑ κατά μία μονάδα (και η οποία αφορούσε και 

δικό τους δάνειο Κεφαλαίου Κίνησης ποσού 160.000$), ισχυρίστηκαν ότι θα έπρεπε 

πρώτα να μειωθεί  το επιτόκιο των παλαιών δανείων ΚΕΔ στο μισό (από 5% σε 

2,5%), και στη συνέχεια να πραγματοποιούνταν η μείωση επιτοκίου των ως άνω 

δανείων
507

. Κατόπιν παρέθεσαν την, γνωστή από παλαιότερα έγγραφα, 

επιχειρηματολογία τους για τις αδικίες που υπέστησαν καθ’ όλη τη διάρκεια της 

αποπληρωμής των δανείων. Το συγκεκριμένο έγγραφο δεν φαίνεται να απαντήθηκε 

από τον ΟΧΟΑ
508

. 

 Τον Ιούνιο ωστόσο του 1959 ψηφίσθηκε ο Ν3956/1959 για τις ρυθμίσεις 

μεταξύ άλλων και των εταιρειών που ανέστειλαν τις δραστηριότητες τους κατά την 

περίοδο 1945-1949 «…συνεπεία εμπρησμού ή ανατινάξεως των εγκαταστάσεων των 

υπό των συμμοριτών…»
509

. Με αφορμή την εξέταση της κατάστασης των υπολοίπων 

«συμμοριοπλήκτων» βιομηχανιών, ο ΟΧΟΑ αποφάσισε με τη συνεδρίαση υπ’ αριθμ. 

9/13-05-1960 την παράταση της διάρκειας αποπληρωμής των δανείων των 

Εριοκλωστηρίων Πεννιέ κατά 5 έτη (συνολική διάρκεια αποπληρωμής 25 αντί 20 έτη 

έως τότε) , και μείωση επιτοκίου για μια πενταετία, από 01-01-1960, σε 3%, το οποίο 

μετά την παρέλευση του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος θα επανερχόταν στο 

5%, καθώς τα δάνεια της επιχείρησης ήταν ενήμερα, δεν χρωστούσε τόκους και δεν 

είχε νόημα η αναδρομική μείωση του επιτοκίου. Για την απόφαση αυτή ο ΟΧΟΑ 

έλαβε υπόψη τις συνεχείς διαμαρτυρίες της εταιρείας για τη μη μείωση του επιτοκίου 

                                                 
507

 Χαρακτηριστική είναι η υπογράμμιση αυτού του σημείου από τον αποδέκτη του εγγράφου στον 

ΟΧΟΑ, και η χειρόγραφη προσθήκη θαυμαστικών.  
508

 Στην σχετική σφραγίδα, στο πεδίο «Απηντήθη» σημειώνεται «άνευ». 
509

 ΦΕΚ 121/18-06-1959 



127 

 

των δανείων ΚΕΔ, αν και ήταν η μοναδική συνεπής εταιρεία από όλες όσες είχαν 

χρηματοδοτηθεί από τη Νάουσα
510

. Επιπλέον θεώρησε ότι, ανεξαρτήτως των αιτιών 

για τις οποίες η επιχείρηση βρέθηκε σε καλύτερη οικονομική κατάσταση από τις 

υπόλοιπες επιχειρήσεις τη Νάουσας, η εταιρεία θα επιβαρύνονταν υπέρμετρα από τα 

παλαιά δάνεια, αν δεν της παρέχονταν διευκολύνσεις παρόμοιες με αυτές που 

παρασχέθηκαν και στις άλλες «συμμοριόπληκτες» βιομηχανίες. Ο ΟΧΟΑ 

ανακοίνωσε την απόφαση την 27-05-1960 στην ΕΤΕ, η οποία με έγγραφο της 27-10-

1960 ανακοίνωσε με την σειρά της την υλοποίηση της ρύθμισης
511

, και οι σχετικές 

πράξεις τροποποίησης και εγγύησης υπεγράφησαν την 13-12-1960.  

 Αυτή έμελλε να ήταν και η τελευταία ρύθμιση που επρόκειτο να γίνει στα 

παλαιά δάνεια της ΚΕΔ από τον ΟΧΟΑ. Κατά τα επόμενα έτη, εξαιτίας προφανώς 

των γενναιόδωρων διακανονισμών που είχαν ήδη υλοποιηθεί, δεν προέκυψε ζήτημα 

καθυστερημένων οφειλών. Τα θέματα με τα οποία ασχολήθηκε το Συμβούλιο του 

ΟΧΟΑ, ήταν η έγκριση με την υπ’ αριθμ. 17/14-11-1961  για πώληση μηχανημάτων 

του εργοστασίου Ναούσης στην Βέτλανς Νάουσα,
512

, και η απόρριψη της αίτησης 

υπασφάλισης (100.000$ αντί για 387.479$ που ήταν το σύνολο των δανείων)
513

 των 

εγκαταστάσεων της Νάουσας. Από δελτίο πληροφοριών της ΕΤΕ του 1962, 

πληροφορούμαστε ότι τα Εριοκλωστήρια Πεννιέ παραχώρησαν από 01-01-1961 την  

εκμετάλλευση του βαμβακοκλωστηρίου Ναούσης στην «αδελφή βιομηχανία» 

Μακεδονικά Κλωστήρια έναντι 60% των ετησίων κερδών, και παρέμενε μόνο το 

εργοστάσιο Αθηνών στην κατοχή τους, το οποίο κατασκεύαζε αποκλειστικά 

εριονήματα
514

. 

 

 

 

                                                 
510

 Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι έχει επιστρέψει μέχρι τότε το ποσό των 237.196,56$ έναντι των 

οφειλών της και έχει μειώσει το αρχικό κεφάλαιο των δανείων κατά 20%.  
511

 Σύμφωνα με αυτήν το εναπομείναν κεφάλαιο στο δάνειο 43002 ήταν 21.372,23$ και στο 43023 

366.104,67$, εξοφλητέα και τα δύο σε 27 δόσεις. 
512

 Τα μηχανήματα ήταν τα κάτωθι: 1 κλωστήριο 200 ατράκτων, 3 μπομπινίστρες των 60 μπομπινών, 2 

κλώστριες των 400 ατράκτων, 4 προπαρασκευαστικά ανοικτικά μηχανήματα, 4 προπαρασκευαστικά 

μηχανήματα, και μια ανοικτική μηχανή μπομπινουάρ. Ενδεικτικό της παλαιότητας των μηχανημάτων 

της Βέτλανς, ήταν ότι τέθηκαν σε αχρηστία και διαλύθηκαν 7 μηχανήματα από το 1911, 23 

μηχανήματα του 1924, 1 μηχάνημα του 1927, 1 μηχάνημα του 1930, και 2 μηχανήματα του 1935. 
513

 Οι δικαιολογίες που προβάλλει η εταιρία σε έγγραφο της 08-03-1961 είναι οι εξής, οι πρόσθετες 

εγγυήσεις Μακλώ -Προφίν, η λήψη νέων μέτρων που ελάττωναν τον κίνδυνο πυρκαγιάς, και το ότι το 

εργοστάσιο Ναούσης ήταν κατά το ήμισυ εριοκλωστήριο, και όπως ήταν γνωστό τα έρια δεν 

υπόκεινται σε κινδύνους πυρκαγιάς. Ο ΟΧΟΑ απέρριψε την αίτηση την 31-03-1961 
514

 Φάκελος ΠΙΟΠ Εριοκλωστήρια Πεννιέ, «Πληροφορίαι» ο.π. 
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H αναδοχή των χρεών από τα Κλωστήρια Ναούσης 

 Την 31-05-1963 ο ΟΧΟΑ έγινε αποδέκτης εγγράφου της συγγενούς 

υπηρεσίας του ΟΒΑ. Στο συγκεκριμένο έγγραφο ανακοινωνόταν ότι ο οργανισμός  

και τα Εριοκλωστήρια Πεννιέ είχαν έρθει σε συμφωνία για να συστήσουν νέα 

ανώνυμη εταιρεία κλωστηρίου στη Νάουσα, η οποία θα κατείχε 25.000 ατράκτους 

βαμβακερών νημάτων και 4.800 ατράκτους εριονημάτων. Το μετοχικό κεφάλαιο θα 

ανήρχετο σε 50 εκατ. δρχ., εκ των οποίων ο ΟΒΑ θα κάλυπτε με εισφορά σε μετρητά 

τα 30 εκατ. δρχ. Η κάλυψη των Εριοκλωστηρίων θα γινόταν  με εισφορά σε είδος (τις 

μηχανολογικές και κτιριακές εγκαταστάσεις
515

) 29 εκατ. δρχ., και σε μετρητά 1 εκατ. 

δρχ. Καθώς θα γινόταν αναδοχή από τη νέα εταιρεία, των υφισταμένων δανείων του 

ΟΧΟΑ, θα αφαιρούνταν τα 10 εκατ. δρχ. του οφειλομένου ποσού και η καθαρή 

εισφορά των Εριοκλωστηρίων Πεννιέ θα διαμορφωνόταν σε 20 εκατ. δρχ.  

Το νέο κλωστήριο που θα προέκυπτε από την κοινοπραξία θα ενισχυόταν με  

άλλες 15.000 νέες ατράκτους βαμβακονημάτων, τις οποίες θα προμηθευόταν από την 

γνωστή μας ελβετική εταιρεία Rieter, και θα προέβαινε σε διαρρυθμίσεις και 

κτιριακές συμπληρώσεις στο υφιστάμενο συγκρότημα, δαπάνες που είχαν 

προϋπολογιστεί σε 47,5 εκατ. δρχ. περίπου. Επιπλέον η νέα εταιρεία θα χρειαζόταν 

άλλα 15 εκατ. δρχ. για κεφάλαιο κίνησης διαμορφώνοντας το σύνολο των 

απαιτούμενων κεφαλαίων σε 62,5 εκατ. δρχ. Ζητούνταν λοιπόν από τον ΟΧΟΑ να 

εγκρίνει ένα μακροπρόθεσμο δάνειο 32,5 εκατ. δρχ. (ώστε να συμπληρώσει τα 30 

εκατ. δρχ. του ΟΒΑ) με 15ετή εξόφληση και εξασφάλιση  εγγραφή υποθήκης ΄β 

σειράς στο εργοστάσιο της Νάουσας
516

. Επίσης ζητούνταν να εγκριθεί η αναδοχή 

χρέους, η απαλλαγή των επιπλέον εγγυήσεων των Μακεδονικών Κλωστηρίων και 

Προφίν, και η εξάλειψη της υποθήκης από το εργοστάσιο των Αθηνών, ώστε τα 

δάνεια ΟΧΟΑ πλέον να εξασφαλίζονται μόνο από την υποθήκη ά σειράς στο 

εργοστάσιο της Νάουσας
517

. Ο ΟΧΟΑ με τη συνεδρίαση υπ’ αριθμ. 9/19-06-1963 

                                                 
515

 Συγκεκριμένα το εργοστάσιο της Νάουσας με 10.580 ατράκτους βαμβακονημάτων και 4.800 

ατράκτους εριονημάτων. Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων υπολογιζόταν επί του παρόντος σε 

29 εκατ. δρχ. , αργότερα θα γινόταν κανονική εκτίμηση από την Επιτροπή του άρθρου 9 του 

Ν2190/1920 ( όπου όριζε ότι η εξακρίβωση της αξίας των εις είδος εταιρικών εισφορών θα γινόταν με 

γνωμοδότηση επιτροπής αποτελούμενης από 1 ή 2 δημοσίους υπαλλήλους, 1 αντιπρόσωπο 

Επιμελητηρίου και 1 ιδιώτη). 
516

 Για το συγκεκριμένο δάνειο και τη σύσταση της εταιρείας θα αναφερθούμε σε προσεχές κεφάλαιο. 
517

 Υπήρχε μάλιστα παράκληση στο τέλος του εγγράφου για ταχεία εξέταση της αίτησης, ώστε να 

προχωρήσει η σύσταση της εταιρείας και η παραγγελία των μηχανημάτων. Μετά την αρχική έγκριση 

θα υποβαλλόταν αναλυτικά στοιχεία και μελέτη για το επενδυτικό σχέδιο. 
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έδωσε την ζητούμενη αρχική έγκριση του δανείου
518

, επιφυλάχθηκε ωστόσο για την 

έγκριση της άρσης των εξασφαλίσεων, ωσότου φτάσει σε τελικό στάδιο η εξέταση 

της αίτησης.  

Ακολούθησε πυκνή αλληλογραφία μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών του 

οργανισμού και η επίσημη αίτηση των Κλωστηρίων Ναούσης, όπως ονομάστηκε η 

νέα εταιρεία την 30-09-1963. Την ίδια ημέρα η εταιρεία απέστειλε στον ΟΧΟΑ το 

δημοσιευμένο Καταστατικό της
519

, όπου στο άρθρο 38, παρ. 8IV αναφερόταν ότι 

γινόταν η αναδοχή χρέους των δανείων ανασυγκρότησης με τους ισχύοντες όρους 

αποπληρωμής, και με εξασφαλίσεις την υποθήκη ά σειράς στο υφιστάμενο 

εργοστάσιο της Νάουσας (αξίας εκτιμηθείσας από την Επιτροπή άρθρου 9 Νόμου 

2190/1920 ποσού 35.007.000 δρχ.) και υποθήκη ΄β σειράς στο νέο εργοστάσιο της 

Νάουσας (με προϋπολογισμένο κόστος εγκαταστάσεων 45.256.000 δρχ.). Στη 

συνέχεια συνετάχθη έκθεση του ορκωτού λογιστή Ν. Δ. Κόκκινου με ημερομηνία της 

16-01-1964. Εκτός των άλλων συμπερασμάτων
520

, ενδιαφέρουσα είναι η παρατήρηση 

ότι με την μεταβίβαση των προαναφερθέντων στοιχείων του ενεργητικού της, τα 

Εριοκλωστήρια Πεννιέ απεκόμισαν κέρδος από υπεραξία 23.065.411 δρχ., ενώ η 

υπεραξία αυτή θεωρείται ότι περιέρχεται στα Κλωστήρια Ναούσης, και ο αναλογούν 

φόρος θα καταλογιστεί στους μετόχους της επιχείρησης κατά τον χρόνο της διάλυσης 

της
521

.  

Με την υπ’ αριθμ. 6/07-03-1964 συνεδρίαση ο ΟΧΟΑ ενέκρινε οριστικά την 

αίτηση για τη δανειοδότηση της νέας εταιρείας με το ποσό των 1.083.333$, και 

συνακολούθως συναίνεσε στην άρση των υφιστάμενων εγγυήσεων για τα παλαιά 

δάνεια των Εριοκλωστηρίων, εκτός της υποθήκης στο εργοστάσιο της Νάουσας.  

Σημειώνεται ότι σε έγγραφο του ΟΧΟΑ της 18-03-1964 προέκυπτε ότι και τα δύο 

δάνεια ήταν ενήμερα και είχαν υπόλοιπο την 17-03-1964 326.858,54$. Ένας από τους 

βασικούς όρους της έγκρισης του δανείου ωστόσο ήταν ότι δεν θα πραγματοποιείται 

καμία εκταμίευση από το νέο δάνειο, εάν η δανείστρια εταιρεία δεν είναι ενήμερη ως 

προς τις οφειλές της προς τα παλαιά δάνεια της ΚΕΔ. Ο όρος πράγματι 

                                                 
518

 Η διάρκεια θα ήταν 10ετής και το επιτόκιο 6%, εκτός εάν προμηθεύονταν τον μηχανολογικό 

εξοπλισμό από τις ΗΠΑ, οπότε θα είχαν ευνοϊκότερους όρους (15ετή διάρκεια με 5% επιτόκιο) καθώς 

θα αντλούσαν τα κεφάλαια από τον Agency for International Development.  
519

 Το καταστατικό υπ’ αριθμ. 73318/1963 δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθμ. 597/04-09-1963 ΔΑΕ του 

ΦΕΚ. 
520

 Τα οποία θα δούμε αναλυτικά σε επόμενο κεφάλαιο. 
521

 Φάκελος ΠΙΟΠ Κλωστήρια Ναούσης, «Εκθέσεις εκτιμήσεις» FOA3/SE6/SS3/FI3P111/SFL11, 

Έκθεση Ν.Δ. Κόκκινου. Βλ. και ΦΕΚ Α196/30-9-1957 Ν3765/1957. Οπότε σύμφωνα με το νόμο, αν 

γινόταν διάλυση της εταιρείας μέσα σε μια πενταετία,  το φόρο θα επωμιζόταν και ο ΟΒΑ.  
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συμπεριλήφθηκε στο υπ’ αριθμ. 9474/17-06-1964 δανειστικό συμβόλαιο μεταξύ του 

ΟΧΟΑ και των Κλωστηρίων Ναούσης.   

Η υπόθεση των εξασφαλίσεων ωστόσο δεν εξελίχθηκε τόσο ομαλά. Την 08-

08-1964 ο ΟΧΟΑ εξουσιοδότησε την ΕΤΕ να προβεί σε άρση της υποθήκης στις 

εγκαταστάσεις του εργοστασίου Αθηνών, η οποία προέκυπτε από τις υπ’ αριθμ. 

11303 και 11304/06-12-1955 συμβολαιογραφικές πράξεις, καθώς και οι εγγυήσεις 

των Μακεδονικών Κλωστηρίων και Προφίν που προέκυπταν από τις υπ’ αριθμ. 

10734/27-07-1955, 11125/22-10-1955, 118122, και 118123/17-12-1959  αντίστοιχες 

συμβολαιογραφικές πράξεις. Συμπλήρωνε δε στο τέλος του εγγράφου, ότι εκτός από 

τις ανωτέρω, δεν θα επερχόταν καμία άλλη μεταβολή στις υπόλοιπες εξασφαλίσεις 

του δανείου και θα διατηρούνταν κανονικά η υποθήκη στο εργοστάσιο Ναούσης. Η 

συγκεκριμένη διατύπωση επέφερε την αντίδραση των Εριοκλωστηρίων Πεννιέ. Η 

εταιρεία απευθυνόμενη προς την ΕΤΕ την 26-09-1964 ζήτησε καταρχάς την 

συμπερίληψη των συμβολαιογραφικών πράξεων υπ’αριθμ. 123908 και 123909/13-12-

1960 (της τελευταίας ρύθμισης που είχε πραγματοποιηθεί) στην απαλλαγή των 

εγγυήσεων, και  κατά δεύτερον να ληφθεί υπόψη ότι μετά την άρση των υποθηκών 

και των εγγυήσεων απαλλάσσονταν οριστικά τόσο η ίδια η εταιρεία, όσο και οι 

εγγυήτριες εταιρείες από τον ΟΧΟΑ. Η ΕΤΕ ζήτησε διευκρινίσεις από την ΕΤΒΑ 

(που είχε από 16-09-1964 διαδεχθεί τον ΟΧΟΑ
522

), η οποία απάντησε την 16-10-

1964 ότι η έγκριση της είναι γενική και κάλυπτε και τις ανωτέρω τροποποιήσεις των 

συγκεκριμένων συμβάσεων. Τελικώς την 18-11-1964 υπεγράφησαν εκ μέρους της 

ΕΤΕ, οι εξαλείψεις υποθήκης και η διαγραφή ενεχύρου από το εργοστάσιο της 

Αθήνας και των  μηχανημάτων του
523

.    

Παρά την άρση των σχετικών εγγυήσεων, τα Εριοκλωστήρια Πεννιέ 

επέμειναν στην οριστική τους απαλλαγή από τα παλαιά δάνεια της ΚΕΔ. Η ΕΤΒΑ 

πίστευε ότι είχε γίνει σωρευτική αναδοχή χρέους (όπου απλά προστίθεται ο ανάδοχος 

του χρέους σαν συνοφειλέτης) από τα Κλωστήρια Ναούσης, και όχι στερητική (όπου 

αφαιρείται οριστικά ο παλαιός κάτοχος  του χρέους). Η εταιρεία επανήλθε στο 

ζήτημα την 07-01-1965, καθώς είχε προηγηθεί αλληλογραφία μεταξύ της εταιρείας, 

της ΕΤΕ και της ΕΤΒΑ. Ανέφερε ως επιχειρήματα,  παρελθόντα έγγραφα του ΟΧΟΑ 

και της εταιρείας, το πρακτικό έγκρισης του δανείου, το δανειστικό συμβόλαιο και το 

                                                 
522

 Απορροφώντας μαζί και τον ΟΒΑ και του ΟΤΠ .  
523

 Φάκελος ΠΙΟΠ Εριοκλωστήρια Πεννιέ «Συμβόλαια και πράξεις», ο.π. Δεν ευρέθησαν στα σχετικά 

αρχεία οι πράξεις απαλλαγής εγγύησης των Μακεδονικών Κλωστηρίων και Προφίν. 
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καταστατικό των Κλωστηρίων Ναούσης, όπου αποδεχόταν το χρέος των 

Εριοκλωστηρίων Πεννιέ (άρθρο 38, παρ. 8IV).  Εντωμεταξύ έως την 02-04-1965 δεν 

είχε  εξυπηρετηθεί πλήρως η δόση της 01-01-1965, με συνέπεια να παρουσιάζονται 

καθυστερήσεις στα δάνεια της ΚΕΔ
524

. Η διαδικασία μεταβίβασης των δανείων 

συνεχιζόταν και χαρακτηριστικό είναι έγγραφο της 10-09-1965 το οποίο αποτελούσε 

παράδοση-παραλαβή ολόκληρου του φακέλου συμβολαίων-υποθηκών και 

πιστοποιητικών που τηρούσε η ΕΤΕ προς την ΕΤΒΑ.  

Με διαδοχικά έγγραφα
525

 τα Εριοκλωστήρια Πεννιέ αναφέρουν ότι το νέο 

εργοστάσιο των Κλωστηρίων Ναούσης είχε παραληφθεί από την ΕΤΒΑ, και ότι θα 

έπρεπε να απαλλαχθεί «…πλήρως και οριστικώς έναντι του τέως Ο.Χ.Ο.Α…». Η 

ΕΤΒΑ θεωρώντας ότι δεν είχε υπογραφεί η απαιτούμενη σύμβαση αναδοχής χρέους, 

αλλά είχε πραγματοποιηθεί μόνο η δημοσίευση του καταστατικού με τον σχετικό 

όρο, και επειδή δεν προέκυπτε σαφώς από τις αποφάσεις του ΟΧΟΑ, αν θα έπρεπε ο 

αρχικός οφειλέτης να απαλλαχθεί οριστικά από τις ευθύνες του, αποφάσισε την 

διασύνδεση του ζητήματος με την εξέταση της οικονομικής κατάστασης των 

Κλωστηρίων Ναούσης. Για αυτόν το λόγο ανέθεσε τη διενέργεια της σχετικής 

έρευνας στο Τμήμα επενδύσεων της ΕΤΒΑ την 12-07-1966. Το αρμόδιο Τμήμα 

απάντησε την 25-07-1966, αλλά απαιτήθηκε μια πιο λεπτομερής έρευνα, η οποία 

παραδόθηκε την 09-11-1966 και η οποία προέβλεπε ζημίες στη χρήση του 1966 

ποσού 5 εκατ. δρχ. περίπου και δυσχέρειες στις μελλοντικές εργασίες της επιχείρησης 

καθώς «…ο κλάδος των βαμβακονημάτων διέρχεται (εκ διαφόρων λόγων) σοβαράν 

κρίσην, η οποία είναι άγνωστον πότε θα λήξη.». Δεν γνωρίζουμε πότε έλαβε τελικώς 

η ΕΤΒΑ την απόφαση για την πλήρη απαλλαγή των Εριοκλωστηρίων Πεννιέ από τα 

παλαιά δάνεια της ΚΕΔ. Τα δάνεια αυτά πάντως δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό 

των Εριοκλωστηρίων κατά τη χρήση του 1969. Φαίνεται ότι αποπληρώνονταν 

κανονικά από τα Κλωστήρια Ναούσης
526

, αφού στα τελευταία έγγραφα του αρχείου 

βρέθηκε χειρόγραφη σημείωση της ΕΤΒΑ για τις οφειλές της εταιρείας, χωρίς 

ημερομηνία
527

, που έδειχνε τις οφειλές των παλαιών δανείων της ΚΕΔ ενήμερες, 

συνολικού ποσού 265.162,70$. Η τελευταία αναφορά που βρίσκουμε στο αρχείο 

αφορά σε έγγραφο της ΕΤΒΑ προς το σώμα ορκωτών λογιστών της 16-03-1967, 

                                                 
524

 Το υπόλοιπο μαζί με τους οφειλόμενους τόκους ήταν 319.618,73$. 
525

 21-12-1965 και 08-07-1966. 
526

 Σε αντίθεση με το δικό της δάνειο, το οποίο παρουσίαζε καθυστερήσεις. 
527

 Το πιθανότερο είναι να αφορά το έτος 1966. 
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όπου παρουσίαζε τη θέση των δανείων την 01-01-1967 ενήμερη με άληκτο κεφάλαιο 

252.454,89$
528

. 

Με την σύσταση λοιπόν της κοινοπραξίας των Κλωστηρίων Ναούσης, η  

επιχείρηση μπόρεσε να απαλλαχθεί από τις παλαιές δανειακές υποχρεώσεις της  ΚΕΔ 

(αν και όχι ολοκληρωτικά όπως αποδείχθηκε, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα). Τις 

μεταβίβασε σε ένα μεικτό σχήμα όπου συμμετείχε και ο δημόσιος φορέας του ΟΒΑ 

αρχικά και η ΕΤΒΑ στη συνέχεια. Αποτελούσε η κίνηση αυτή δικαίωση της 

πολιτικής των ισχυρισμών της εταιρείας ότι το Κράτος και συνακόλουθα οι 

φορολογούμενοι θα έπρεπε να επωμιστούν το βάρος των δανείων αυτών της 

ανασυγκρότησης, τα οποία είχαν δοθεί με συγκεκριμένους όρους, οι οποίοι 

παραβιάστηκαν συστηματικά, και στόχους που ουσιαστικά δεν πραγματοποιήθηκαν. 

Εφόσον το Κράτος έφταιγε για τα φτωχά οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας, 

χρειαζόταν τα χρέη να κοινωνικοποιηθούν, παραβλέποντας τις ευθύνες των μετόχων 

για τον «στραγγαλισμό» της ναυαρχίδας του ομίλου Αφων Χρ. Λαναρά από τις 

υπόλοιπες θυγατρικές επιχειρήσεις. Η συνεχιζόμενη προσπάθεια της επιχείρησης να 

απαλλαγεί πλήρως από τις δανειακές της υποχρεώσεις επαναλάμβανε τις πολιτικές 

του παρελθόντος,  την επιδίωξη να λαμβάνει τα μέγιστα από κάθε κατάσταση. 

Ενδέχεται ωστόσο να φανερώνει επιπλέον και μια προσπάθεια ξεκαθαρίσματος και 

διαχωρισμού των εταιρικών υποχρεώσεων, γεγονός που θα αποτελούσε προοίμιο του 

νέου διαχωρισμού του ομίλου Λαναρά, ο οποίος θα πραγματοποιούνταν μέσα σε λίγα 

χρόνια
529

. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                 
528

 Φάκελος ΠΙΟΠ Εριοκλωστήρια Πεννιέ «Αλληλογραφία», ο.π. 
529

 Ο Χριστόδουλος Σταύρου Λαναράς θα αναλάμβανε τα Μακεδονικά Κλωστήρια ενώ ο Χρήστος 

Θωμά Λαναρά τα Κλωστήρια Ναούσης. 
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7
ο
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

H οικονομική εξέλιξη των Εριοκλωστηρίων Πεννιέ μετά τα μέσα της δεκαετίας 

1950 

 

 Στο κεφάλαιο αυτό θα προσδιορίσουμε την οικονομική κατάσταση της 

επιχείρησης μετά την ίδρυση του ΟΧΟΑ, από το 1955 έως  και τα μέσα της δεκαετίας 

του 1960, οπότε και απαλλάχθηκε από τις δανειακές υποχρεώσεις των 

«συμμοριόπληκτων δανείων». Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήσαμε τον Τύπο της 

εποχής, τις δημοσιευμένες καταστάσεις ισολογισμών της εταιρείας, και έγγραφα από 

τα αρχεία των συνεργαζομένων με αυτήν χρηματοδοτικών οργανισμών, τα οποία 

ρίχνουν φως σε πιο σύνθετες καταστάσεις από εκείνες που παρουσιάζουν τα 

οικονομικά αποτελέσματα.   

 Καθώς το κεφάλαιο εξετάζει γεγονότα μιας δεκαετίας, παρατηρείται εναλλαγή 

των προσώπων που συμμετέχουν στη μετοχική σύνθεση της εταιρείας και τη 

διοίκηση της. Δεν έχουμε στη διάθεση μας όλες τις αλλαγές που συνέβησαν κατά την 

περίοδο αυτή, αλλά μπορούμε να σημειώσουμε ότι υπήρξε σημαντική ανανέωση της 

διοίκησης, εξαιτίας και της βιολογικής φθοράς και απώλειας των παλαιότερων 

εκπροσώπων της εταιρείας και οικογένειας Λαναρά
530

. Έτσι το 1955, εξαιτίας του 

θανάτου του Γεώργιου Στρίγκου, αναλαμβάνει Πρόεδρος Δ.Σ. ο Σταύρος Λαναράς, 

έως το θάνατο του το 1960, οπότε Πρόεδρος γίνεται ο Θωμάς Λαναράς, και το 1961 

μετά το θάνατο και του ιδίου, καταλαμβάνει την ίδια θέση ο γιος του, Χρήστος 

Λαναράς , έως και το 1964, οπότε και υπογράφει πλέον ως Αντιπρόεδρος. Καθήκοντα 

Γενικού Διευθυντής καθ’ όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου εκτελεί ο 

Χριστόδουλος Λαναράς. 

 

Πίνακας VII,  Στοιχεία Ισολογισμού Εριοκλωστηρίων Πεννιέ 1955-1965 

 

                                                 
530

 Βλ. και Παράρτημα, Μετοχική Σύνθεση και Σύνθεση ΔΣ. 
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Πίνακας VIII, Οικονομικοί Δείκτες Εριοκλωστηρίων Πεννιέ 1955-1965 

ETH BIOM.AΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ

1955 -0,19% -6,77% 1,78 42,28% 0,44

1956 0,24% -0,02% 1,82 32,92% 0,73

1957

1958 -0,84% -3,12% 1,46 40,87% 0,31

1959 0,25% 2,85% 1,43 48,24% 0,18

1960 1,32% 17,87% 1,29 55,56% 0,13

1961 1,09% 8,43% 1,25 87,75% 0,15

1962 1,06% 8,09% 1,2 90,08% 0,15

1963 1,22% 5,69% 1,09 78,46% 0,27

1964 -0,85% -4,00% 1,02 73,40% 0,36

1965 -5,17% -16,69% 0,78 54,40% 0,84
 

Για το 1957 δε υπολογίστηκαν οι δείκτες λόγω ελλείψεως των συνολικών στοιχείων του ισολογισμού. 

 

Οι χρήσεις του 1955-1956  

 Το 1955, όπως ήδη έχουμε δει, ο κλωστοϋφαντουργικός κλάδος 

αντιμετώπιζε αρκετά προβλήματα. Σε σχετικές λίστες που κυκλοφορούν σε 

εφημερίδες της εποχής με τις επιχειρήσεις που διαθέτουν παγωμένες πιστώσεις, ο 

κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας εμφανίζεται να διαθέτει τις περισσότερες εταιρείες, 

με τις υψηλότερες οφειλές
531

. Δεν είναι τυχαία δημοσιεύματα του Τύπου καθ’ όλη τη 

διάρκεια του έτους, όπου τονίζονταν τα προβλήματα ανεργίας που προκύπτουν 

πανελληνίως από την παύση ή τον περιορισμό εργασιών των κλωστοϋφαντουργικών 

επιχειρήσεων
532

. Πιο ειδικά, στον κλάδο της εριοβιομηχανίας, οι βιομήχανοι   τόνιζαν 

τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν εξαιτίας της απελευθέρωσης των εισαγωγών 

έτοιμων μάλλινων προϊόντων και της αναποτελεσματικότητας των δασμών που 

επιβάλλονταν, σε αυτά, καθώς η υποτίμηση της δραχμής είχε αυξήσει κατά 100% την 

αξία των εισαγόμενων ερίων
533

.  

Στα προβλήματα αυτά του κλάδου αναφέρεται και η έκθεση των Βρετανών 

λογιστών που συντάχθηκε την χρονιά αυτή (27-05-1955), και η οποία έθετε ζήτημα 

επιβίωσης της επιχείρησης. Κατέληγε συμπερασματικά στο ότι τα αναμενόμενα 

μελλοντικά κέρδη της εταιρείας δεν θα μπορούσαν να επαρκέσουν για την κάλυψη 

των υποχρεώσεων της. Παρολαυτά, όπως ήδη έχουμε δει, επετεύχθη ρύθμιση των 

παλαιών οφειλών προς την ΚΕΔ, και χορήγηση νέου δανείου ποσού 200.000$ από 

                                                 
531

Εφημερίδα «Το Βήμα» 16-11-1955, όπου σε σύνολο χρηματοδοτήσεων προς τις 

κλωστοϋφαντουργικές επιχειρήσεις, 419.565.000 δρχ. οι 178.917.000 παρουσιάζονται ως μη 

εξυπηρετούμενες. Η λίστα δεν περιλαμβάνει τα Εριοκλωστήρια Πεννιέ εξαιτίας της ρύθμισης των 

δανείων ΚΕΔ που είχε ήδη πραγματοποιηθεί.   
532

 Εφημερίδα «Το Βήμα» 13-02-1955. 
533

Εφημερίδα «Το Βήμα» 01-11-1955, όπου ο πρόεδρος της Ενώσεως εριοβιομηχάνων 

συμπεριλαμβάνει και τα Εριοκλωστήρια Πεννιέ στις επιχειρήσεις του κλάδου που διέκοψαν τις 

εργασίες τους. 
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τον ΟΧΟΑ σε συνεργασία με την ΕΤΕ προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως Κεφάλαιο 

Κίνησης και να μην κλείσει το εργοστάσιο της Νάουσας.  

Στη χρήση του 1955 παρατηρούμε μια πτώση σε όλα τα στοιχεία του 

ισολογισμού, ενδεικτική της μείωσης του όγκου εργασιών της επιχείρησης. Έτσι 

μεγάλη μείωση παρουσιάζει το ενεργητικό και οι υποχρεώσεις (ιδιαίτερα οι 

βραχυπρόθεσμες τραπεζικές), ενώ μειώνονται αντίστοιχα και τα εταιρικά κεφάλαια 

της επιχείρησης
534

. Αύξηση παρουσιάζουν τα μικτά κέρδη, αν λάβουμε υπόψη και τα 

διάφορα κέρδη από κοινοπραξίες, και μειώνονται σημαντικά (πάνω από 50%) οι 

ζημίες προ φόρων
535

. 

Τα δεδομένα του ισολογισμού του 1956 φανερώνουν μια σχετική βελτίωση σε 

σχέση με εκείνα του προηγούμενου έτους. Αυξάνεται το ενεργητικό, τα μικτά κέρδη, 

αλλά και τα εταιρικά κεφάλαια
536

.  Οι υποχρεώσεις σταθεροποιούνται, ενώ εξαιτίας 

της μεγάλης μείωσης των ζημιών, εμφανίζονται και πάλι προ φόρων κέρδη
537

. Βάσει 

των στοιχείων αυτών βελτιώθηκαν και οι οικονομικοί δείκτες, που είχαν ήδη δείξει 

κάποια σημάδια ανάκαμψης κατά την προηγούμενη οικονομική χρήση
538

.  

Τα προβλήματα ωστόσο δεν φαίνονταν να επιλύονται ούτε και σε αυτό το 

έτος. Ο κύκλος πωλήσεων (περίπου 39 εκατ. δρχ.) εμφανίζεται μειωμένος σε σχέση 

με προηγούμενα έτη
539

. Η παραγωγική βάση της επιχείρησης αποτελείτο ακόμη μόνο 

από το εργοστάσιο της Νάουσας, στο οποίο αρχικά υπήρξε η σκέψη να μεταφερθούν 

κλωστικά μηχανήματα από το εργοστάσιο της Αθήνας όπου αδρανούσαν, 

προκειμένου να τροποποιηθούν ώστε να παράγουν βαμβακονήματα αντί για 

εριονήματα
540

. Άλλωστε σχετική έκθεση του ΟΧΟΑ του ίδιου έτους,  διαπίστωνε 

πτώση της παραγωγής εριονημάτων εκ μέρους της εταιρείας, και αύξηση εκείνης των 

βαμβακονημάτων.  

                                                 
534

 Το ενεργητικό διαμορφώνεται σε 84.680.204 δρχ., οι υποχρεώσεις σε 35.806.522 δρχ. (οι βραχ. 

τραπεζικές μειώνονται από 22.304.680 δρχ. το 1954 σε 11.384.616 δρχ. το 1955), και τα εταιρικά 

κεφάλαια σε 14.778.375 δρχ. Βλ και Πίνακα VII. 
535

 Τα μικτό βιομηχανικό κέρδος είναι 4.360.416 δρχ. ενώ μαζί με τα διάφορα έσοδα ανέρχεται σε 

6.012.872 δρχ. Οι ζημίες προ φόρων είναι 161.211 δρχ. και μετά φόρων 1.062.215 δρχ. 
536

 Το ενεργητικό ανέρχεται σε 117.434.207 δρχ., τα μικτά κέρδη σε 7.537.292 δρχ. (8.949.728 δρχ. αν 

συνυπολογίσουμε και τα διάφορα έσοδα από κοινοπραξίες), και τα κεφάλαια σε 26.848.484 δρχ. 
537

 Οι υποχρεώσεις είναι 38.656.137 δρχ., ενώ τα κέρδη προ φόρων σε 279.884 δρχ, με ζημίες μετά 

φόρων 4.393 δρχ. 
538

 Έτσι ο δείκτης βιομ. αποδοτικότητας ήταν -0,19% το 1955 και 0,24% το 1956, ο δείκτης 

ρευστότητας ήταν 1,68 και 1,82, ο βαθμός δανειακής κάλυψης 42,28% και 32,92%, ο δείκτης 

μόχλευσης 0,44 και 0.73 και ο δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων -6,77% και -0,02% 

αντίστοιχα. Βλ και Πίνακα VIII. 
539

 Φάκελος ΠΙΟΠ Εριοκλωστήρια Πεννιέ «Εκθέσεις Ελέγχου», ο.π. Έκθεση Γκλαβάνη. 
540

 Φάκελος ΠΙΟΠ Εριοκλωστήρια Πεννιέ « Αλληλογραφία», ο.π. σύμφωνα με επιστολή που έστειλε η 

εταιρεία στον ΟΧΟΑ την 17-10-1956. 
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Σκέψεις υπήρχαν ωστόσο για την οριστική παύση εργασιών του εργοστασίου, 

όπως τουλάχιστον διατυπώθηκαν με τη μορφή απειλής προς το Υπουργείο Εργασίας 

εκ μέρους της εταιρείας το Δεκέμβριο του 1956. Σε σχετική επιστολή, η εταιρεία 

παρουσίασε τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετώπιζε, δηλαδή την αθρόα 

εισαγωγή κλωστηρίων πεννιέ μεταπολεμικά και την ανεπαρκή δασμολογική 

προστασία έναντι των εισαγωγών εριονημάτων από το εξωτερικό, καταλήγοντας στο 

ότι δεν μπορούσε πλέον να ανταπεξέλθει στις αυξήσεις μισθών και την αύξηση των 

τραπεζικών επιτοκίων που ίσχυαν από τις αρχές εκείνου του έτους. Η απειλή δεν 

πραγματοποιήθηκε, διαπιστώνεται ωστόσο από τα επιχειρήματα της επιχείρησης ότι 

από τους 1800 αρχικά εργάτες του εργοστασίου
541

 δεν είχαν απομείνει παρά οι 250, 

και ότι η τελική παραγωγή ανερχόταν μόνο στο 1/5 της αρχικής
542

.  

 

 

Η τριετία 1957-1959 

Δε διαθέτουμε τον δημοσιευμένο ισολογισμό του 1957. Περιλαμβάνονται 

ωστόσο στοιχεία του ισολογισμού σε έκθεση του ΟΧΟΑ του 1958, τα οποία μας 

δίνουν μια εικόνα των μεγεθών της επιχείρησης
543

. Έτσι παρατηρείται σχετική  

αύξηση του ενεργητικού, η οποία συνοδεύεται από μια ακόμη μεγαλύτερη αύξηση 

των υποχρεώσεων της εταιρείας, καθώς τη χρονιά αυτή εξέδωσε ομολογιακό δάνειο 

ποσού 3 εκατ. δρχ. και έλαβε πρόσθετη χρηματοδότηση από την ΕΤΕ ποσού 7 εκατ. 

δρχ.  Τα μικτά κέρδη μειώθηκαν και αυξήθηκαν σε σχέση με το προηγούμενο έτος οι 

ζημιές, οι οποίες όμως οφείλονταν στις μεγάλες αποσβέσεις που συμπεριελήφθησαν 

στη χρήση
544

. Αν δεν συμπεριλαμβάνονταν τόσο μεγάλες αποσβέσεις, η χρήση θα 

απέβαινε κερδοφόρα. Γνωστοποιείται και ο κύκλος εργασιών της χρήσης (περίπου 60 

εκατ. δρχ.) ο οποίος παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με παρελθούσες χρήσεις. 

Από τα σχετικά αρχεία που εξετάσαμε διαφαίνεται η πρόθεση των μετόχων να 

επανεπενδύσουν στην εταιρεία, όχι όμως με τη χρήση ιδίων κεφαλαίων τα οποία θα 

μπορούσαν να προέλθουν από τις αμοιβές και τα μερίσματα που εισέπρατταν από τις 

                                                 
541

 Ο ισχυρισμός της επιχείρησης αναφέρει έναν μεγάλο αριθμό εργαζομένων ο οποίος δεν προκύπτει 

από άλλα στοιχεία. 
542

 ο.π., Δεν είναι τυχαία η επιλογή του Υπουργείου όπου αποστέλλεται το έγγραφο, προκειμένου να 

πιέσει με όμηρο για άλλη μια φορά το εργατικό προσωπικό για μια πιο ευνοϊκή αντιμετώπιση των 

θεμάτων που αντιμετωπίζει η εταιρεία.  
543

 Φάκελος ΠΙΟΠ Εριοκλωστήρια Πεννιέ, «Εκθέσεις Ελέγχου», ο.π. Έκθεση Γκλαβάνη 15-11-1958. 
544

 Το ενεργητικό ανερχόταν σε 158.773.000 δρχ. οι υποχρεώσεις σε 56.932.000 δρχ., τα μικτά κέρδη 

μαζί με τα διάφορα έσοδα 8.240.000 δρχ., και οι ζημίες σε 1.564.000 δρχ. Οι αποσβέσεις ανήλθαν σε 

πάνω από 4 εκατ.δρχ. 
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κερδοφόρες εταιρείες της Προφίν και των Μακεδονικών Κλωστηρίων. Τα κεφάλαια 

θα προέρχονταν από αξιοποίηση εσόδων εκποίησης μέρους του εξοπλισμού που είχε 

προμηθευτεί η εταιρεία με τα δάνεια ΚΕΔ, και συγκεκριμένα του κλωστηρίου 

καρντέ, και την ανάληψη πρόσθετης χρηματοδότησης ποσού άνω των 10 εκατ. δρχ. 

Στο πνεύμα των αποφάσεων αυτών, αντί για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική 

Συνέλευση των μετόχων του 1957 πρότεινε μείωση των ιδίων κεφαλαίων κατά 

περίπου 5 εκατ. δρχ., ποσό που αντιστοιχούσε στις διάφορες οφειλές των μετόχων 

έναντι της επιχείρησης. 

Η υλοποίηση των αποφάσεων αυτών  θα πραγματοποιούνταν στα αμέσως 

επόμενα έτη. Το 1958 η εταιρεία όντως προέβη σε σχεδιαζόμενες επενδύσεις, έθεσε 

πάλι σε λειτουργία το εργοστάσιο των Αθηνών, και πέτυχε μια ακόμη ευνοϊκή 

ρύθμιση των παλαιών δανείων της ΚΕΔ. Έτσι ενώ το ενεργητικό του ισολογισμού 

αυτής της χρονιάς παρέμεινε στάσιμο, οι υποχρεώσεις αυξήθηκαν ραγδαία, ιδιαίτερα 

οι βραχυπρόθεσμες, τα μικτά κέρδη σχεδόν διπλασιάστηκαν, ενώ συνεχίστηκαν οι 

ζημίες, εξαιτίας και των μεγάλων αποσβέσεων της χρήσης
545

. Το προσωπικό της 

εταιρείας σε Αθήνα και Νάουσα ανέρχονταν το Σεπτέμβριο του 1958 σε 395 

άτομα
546

. 

Ο ισολογισμός του 1959 θα αποβεί κερδοφόρος, καθώς σε αντίθεση με τους 

προηγούμενους δεν περιλαμβάνει μεγάλα ποσά αποσβέσεων. Στη χρήση αυτή 

πραγματοποιήθηκε η σχεδιαζόμενη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, και η έκδοση 

νέου ομολογιακού δανείου ποσού 4,5 εκατ. δρχ. με αποτέλεσμα τη μεγάλη αύξηση 

των μεσομακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
547

. Ο κύκλος εργασιών κινήθηκε σε μάλλον 

μέτρια επίπεδα, στο ποσό των περίπου 52.467.000 δρχ. Οι οικονομικοί δείκτες που 

αναλύσαμε για την περίοδο αυτή φανερώνουν τα πολύ χαμηλά ποσοστά της βιομ. 

αποδοτικότητας και της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων, τη συνεχή πτώση του 

δείκτη ρευστότητας, τον αυξανόμενο βαθμό της δανειακής κάλυψης, και τα 

ιδιαιτέρως χαμηλά νούμερα του δείκτη μόχλευσης
548

. 

                                                 
545

 Το μεν ενεργητικό ανήλθε σε 159.042.288 δρχ., οι υποχρεώσεις σε 65.006.391 δρχ. (εκ των οποίων 

42.465.790 δρχ. ήταν οι βραχυπρόθεσμες) , τα μικτά κέρδη ήταν 12.549.582 δρχ., και οι ζημίες 

624.908 δρχ. 
546

 Φάκελος ΠΙΟΠ Εριοκλωστήρια Πεννιέ, «Εκθέσεις Ελέγχου», ο.π. Έκθεση Γκλαβάνη. 
547

 Το ενεργητικό στη συγκεκριμένη χρήση ανήλθε σε 171.954.862 δρχ., οι υποχρεώσεις σε 82.945.862 

δρχ., το μικτό βιομ.κέρδος σε 13.003.021 δρχ. και τα καθαρά κέρδη σε 428.092 δρχ. Τα ίδια κεφάλαια 

διαμορφώθηκαν σε 14.100.000 δρχ. μαζί με τα αποθεματικά. 
548

 Συγκεκριμένα οι πρώτοι 2 δείκτες ανήλθαν σε -0,84% και -3,12% το 1958, και 0,25% και 2,85% το 

1959 αντίστοιχα, ο δείκτης ρευστότητας 1,46 και 1,43, ο βαθμός δανειακής κάλυψης 40,87% και 

48,24% και ο δείκτης μόχλευσης 0,31 και 0,18. 
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Τα πρώτα έτη στα μέσα της δεκαετίας του 1950 αποδείχθηκαν ιδιαίτερα 

δύσκολα για τα Εριοκλωστήρια Πεννιέ. Μία αναλυτική περιγραφή της κατάστασης 

στην οποία είχε περιέλθει η επιχείρηση δίνει η έκθεση Γκλαβάνη, η οποία με αφορμή 

την αίτηση δανείου 100.000$ προς τον ΟΧΟΑ το 1958, σημειώνει ότι το 

σημαντικότερο πρόβλημα της επιχείρησης ήταν η έλλειψη του απαραιτήτου 

κεφαλαίου κίνησης για τη λειτουργία των δύο εργοστασίων της. Το αποτέλεσμα 

αυτής της έλλειψης ήταν η πλήρης διακοπή του εργοστασίου των Αθηνών, και η 

ανάθεση των εργασιών του, στις κοινοπραξίες με τις οποίες συνέπραξε
549

. Ενδεικτικό 

της κατάστασης ήταν ότι μόλις πριν από δύο μήνες από την εκπόνηση της έκθεσης η 

επιχείρηση είχε ανακτήσει και πάλι τον έλεγχο της λειτουργίας των κλωστηρίων 

πεννιέ.  

Τα γεγονότα αυτά, σύμφωνα με την έκθεση, ήταν σε μεγάλο βαθμό συνέπεια 

της οικονομικής πολιτικής των βασικών μετόχων της επιχείρησης, οι οποίοι 

δημιούργησαν τρεις νέες βιομηχανίες σε διάστημα 10 ετών, αυτάρκεις, ανεξάρτητες, 

με σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό, οι οποίες κάλυπταν όλο το φάσμα των 

κλωστοϋφαντουργικών εργασιών
550

. Τα Εριοκλωστήρια Πεννιέ συνεισέφεραν στην 

δημιουργία των επιχειρήσεων αυτών και σε προσφερόμενο κεφάλαιο κίνησης και σε 

πάγιες εγκαταστάσεις. Ενώ μετοχές των κερδοφόρων εταιρειών (Προφίν, 

Μακεδονικά Κλωστήρια) είχαν ήδη εκποιηθεί σε μετόχους των Εριοκλωστηρίων 

Πεννιέ, με χρηματοδότηση μάλιστα της ίδιας της εταιρείας
551

, συνεχίστηκε η 

τροφοδοσία με την απαραίτητη πρώτη ύλη της ζημιογόνου Χρισλάν, και η παροχή 

σημαντικών πιστώσεων προς την ίδια εταιρεία, ώστε να διασφαλιστεί η ευχερής 

πώληση των νημάτων
552

. Στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας μετά το 1954, είχαν 

                                                 
549

 Όπως είδαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο αυτές ήταν με την Μακτέξ που εκμεταλλευόταν τα 

κλωστήρια πεννιέ και καρντέ, και με την Μακφίν η οποία αντίστοιχα εκμίσθωνε τα βαφεία μαλλιών 

και νημάτων και το τμήμα πεννιάζ. Θα αναφερθούμε περισσότερο στις κοινοπραξίες αυτές σε επόμενο 

κεφάλαιο. 
550

 Τα συνολικά μετοχικά κεφάλαια των 3 εταιρειών (Μακεδονικά Κλωστήρια, Προφίν Χρισλάν) 

ανέρχονταν σε 27.832.000 δρχ. και τα καθαρά, μετά αποσβέσεων, κέρδη σε 6.321.000 δρχ. και 

συνιστούσαν κατά τον ελεγκτή «…πράγματι αξιόλογον προσπάθειαν.» Ο Γκλαβάνης δεν αναφέρεται  

καθόλου στα Εριουφαντήρια Αθηνών, στα οποία επίσης μετείχαν μέτοχοι των Εριοκλωστηρίων 

Πεννιέ. Για τις θυγατρικές αυτές, και τις επιπτώσεις που είχαν στα οικονομικά της εταιρείας, πολλές 

μνείες είχαν κάνει στις παλαιότερες εκθέσεις τους και οι Βρετανοί Λογιστές εν Ελλάδι. 
551

 Η πρώτη έκθεση Γκλαβάνη ουσιαστικά τόνιζε με έμφαση ότι η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου 

αφορούσε ποσό που αντιστοιχούσε σε απολήψεις μετόχων και χρηματοδότηση αγοράς μετοχών 

θυγατρικών εταιρειών. Αν και μέρος των δεδομένων είχαν ήδη αναφερθεί σε παλαιότερες εκθέσεις, ο 

ΟΧΟΑ ζήτησε από τον Γκλαβάνη να συντάξει ακόμη 3 εκθέσεις όπου παρέθετε αναλυτικά τα ποσά 

που είχαν αναλάβει οι μέτοχοι από τα Εριοκλωστήρια Πεννιέ. 
552

 Οι πιστώσεις κυμαίνονταν από 21.000 δρχ. τον Δεκέμβριο του 1955, έως και 8.968.000 δρχ. το 

Δεκέμβριο του 1957, κατά μέσο όρο σε επίπεδο 4ετίας 1954-1958 ανέρχονταν σε 4.220.000 δρχ. 

περίπου.  
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παραμείνει 36.000 μτχ. της Χρισλάν  και 28.200 της Προφίν
553

, εκ των οποίων αυτές 

της τελευταίας πωλήθηκαν το 1957, και προφανώς, σύμφωνα με τον ελεγκτή, 

αγοράστηκαν από τους βασικούς μετόχους των Εριοκλωστηρίων Πεννιέ και μέλη της 

οικογένειας Λαναρά
554

.  

Η ίδια λοιπόν η εταιρική πολιτική των μετόχων, συνεπικουρούμενη από την 

γενικότερη κρίση της κλωστοϋφαντουργίας εκείνη την περίοδο, δυσχέραιναν την 

ομαλή λειτουργία της επιχείρησης καθ’ όλη τη δεκαετία του 1950. Αρκετές  

επιχειρήσεις του κλάδου, από όσες δεν είχαν κλείσει ήδη από το 1953-1954, 

αναγκάστηκαν να τεθούν σε εκκαθάριση (όπως η Λαναράς-Κύρτσης, οι Υιοί 

Ι.Τεγόπουλου ΑΕ κ.α.) υπό το βάρος των δυσβάστακτων δανειακών υποχρεώσεων 

που είχαν συσσωρευτεί μεταπολεμικά. Αντίθετα με αυτές όμως ο μέτοχοι των 

Εριοκλωστηρίων, αν και φλέρταραν με την ιδέα του κλεισίματος ολόκληρης της 

επιχείρησης, τελικώς αποφάσισαν, συνεπικουρούμενοι και από τις αποφάσεις της 

πολιτικής και τραπεζικής ηγεσίας,  ότι θα ήταν πλέον συμφέρον να συνεχίσουν τη 

λειτουργία της
555

. 

 

 

Οι αρχές της δεκαετίας του 1960 

 

Οι χρήσεις 1960 έως 1962 

Η δεκαετία του 1960 ξεκίνησε καλύτερα από τις τελευταίες  χρήσεις της 

προηγούμενης δεκαετίας. Προφανώς οι σχεδιαζόμενες επενδύσεις στις εγκαταστάσεις 

των Αθηνών υλοποιήθηκαν, και αύξησαν  τα μεγέθη της επιχείρησης, όπως το 

ενεργητικό, οδηγώντας σε μια πολύ μεγάλη αύξηση του κύκλου εργασιών στο ποσό 

των περίπου 95 εκατ. δρχ. και αντίστοιχα τα μικτά κέρδη πάνω από 60%, και τα 

καθαρά κέρδη σε εντυπωσιακό ποσοστό πάνω από 500%. Αυξήθηκαν ωστόσο 

                                                 
553

 Οι οποίες ως γνωρίζουμε, είχαν ενεχυρασθεί το 1955 για την ρύθμιση των δανείων της ΚΕΔ, αλλά  

αποδεσμεύθηκαν το 1957. 
554

 Το προφανές έγκειται στο γεγονός ότι η Προφίν ήταν η πλέον επικερδής εκ των τριών νέων 

εταιρειών, και ο Γκλαβάνης πιστεύει ότι τα μέλη της οικογένειας Λαναρά δεν θα άφηναν να πέσουν σε 

χέρια τρίτων οι μετοχές αυτές, καθώς μάλιστα ανήκαν στο χαρτοφυλάκιο των Εριοκλωστηρίων 

Πεννιέ. 
555

 Παρόμοια στάση επέδειξαν κλωστοϋφαντουργίες όπως οι Αφοι Ρετσίνα, οι οποίοι μετά από 

απανωτά ζημιογόνα αποτελέσματα μετά τις αρχές της δεκαετίας του 1950, αφού μείωσαν τις εργασίες 

της επιχείρησης, και απέλυσαν προσωπικό (στον ισολογισμό του 1957 αναφέρεται ποσό 316.839,50 

δρχ. για αποζημιώσεις απολυθέντος προσωπικού) επανήλθαν σε κερδοφόρες χρήσεις (1956-1957). 



140 

 

σημαντικά και οι υποχρεώσεις, καθώς οι βραχυπρόθεσμες τραπεζικές σημείωσαν 

άνοδο πάνω από 20 εκατ. δρχ.
556

.  

Τα εντυπωσιακά αυτά αποτελέσματα δεν είχαν την αντίστοιχη συνέχεια και το 

1961. Σημειώθηκε μία μείωση του ενεργητικού (κυρίως εξαιτίας της νέας μεθόδου 

υπολογισμού των αποσβέσεων των παγίων, και δευτερευόντως εξαιτίας της μείωσης 

του κυκλοφορούντος ενεργητικού), η οποία συνοδεύτηκε από μια πτώση του κύκλου 

εργασιών στα 86.429.000 δρχ. , και μια γενικότερη μείωση των βασικών παραγόντων 

του ισολογισμού
557

. Η «προσγείωση» της εταιρείας σε χαμηλότερα επίπεδα 

διαφαίνεται και στους οικονομικούς δείκτες που αναλύσαμε για τα δύο συνεχόμενα 

έτη, οι οποίοι μετά από μια μεικτή εικόνα του 1960, το οποίο είχε μεγαλύτερα 

ποσοστά υποχρεώσεων σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, όλοι (εκτός εκείνον του 

δείκτη μόχλευσης, ο οποίος κινείται όμως ούτως ή άλλως σε πολύ χαμηλά επίπεδα) 

χειροτέρεψαν το 1961
558

.  

Σύμφωνα με πληροφοριακό σημείωμα της ΕΤΕ της 30-08-1962
559

 , η εταιρεία 

παραχώρησε από 01-01-1962 το βαμβακοκλωστήριο του εργοστασίου της Νάουσας 

στην «αδελφή εταιρεία» Μακεδονικά Κλωστήρια έναντι 60% των μελλοντικών 

κερδών, ώστε να εκμεταλλεύεται μόνο το εργοστάσιο των Αθηνών που παρήγαγε 

αποκλειστικά εριονήματα. Ίσως εξαιτίας αυτής της παραχώρησης η χρήση του 1962 

παρουσιάζει μία στασιμότητα αναφορικά με  τα μεγέθη του ισολογισμού, ενώ αν και 

περιορίζονται τα μικτά κέρδη, τα καθαρά  εμφανίζονται στα ίδια επίπεδα με εκείνα 

του 1961
560

. Παρόμοια αποτελέσματα αναδεικνύει και η ανάλυση των οικονομικών 

δεικτών της χρήσης
561

. 

Η εκκίνηση των Εριοκλωστηρίων Πεννιέ κατά τις αρχές της δεκαετίας του 

1960 ήταν εντυπωσιακή, και προανήγγειλε μια καλύτερη πορεία της επιχείρησης σε 

σχέση με τα προηγούμενα έτη, κατά τα οποία ήταν στα πρόθυρα της παύσης 

                                                 
556

 Αντίστοιχα το ενεργητικό ανήλθε σε 207.019.481 δρχ., οι υποχρεώσεις σε 115.012.488 δρχ. (εκ των 

οποίων οι βραχ. Τραπεζικές σε περίπου 48 εκατ. δρχ.), τα μικτά κέρδη σε 21.003.729 δρχ. και τα 

καθαρά κέρδη σε 2.734.993 δρχ. Τα ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε 15.300.000 δρχ. 
557

 Το ενεργητικό διαμορφώθηκε σε 124.155.624 δρχ., οι υποχρεώσεις σε 108.944.006 δρχ., τα μικτά 

κέρδη σε 17.279.000 δρχ. και τα καθαρά κέρδη σε 1.357.000 δρχ. Τα ίδια κεφάλαια ήταν 16.100.000 

δρχ. 
558

 Συγκεκριμένα ο δείκτης βιομ. αποδοτικότητας ανήλθε το 1960 σε 1.32% και το 1961 σε 1,09%, ο 

δείκτης ρευστότητας σε 1,29 και 1,25, ο βαθμός δανειακής κάλυψης σε 55,56% και 87,75%, ο δείκτης 

μόχλευσης σε 0,13 και 0,15 και ο δείκτης αποδοτικότητας σε 17,87% και 8,43% αντίστοιχα. 
559

 Φάκελος ΠΙΟΠ Εριοκλωστήρια Πεννιέ «Πληροφορίαι», ο.π. 
560

 Έτσι το ενεργητικό ήταν 125.713.045 δρχ., οι υποχρεώσεις 109.241.841 δρχ., τα μικτά κέρδη 

17.279.000 δρχ., και τα καθαρά κέρδη 1.332.576 δρχ. Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 16.470.000 δρχ. 
561

 Ο δείκτης μόχλευσης ταυτίστηκε με το 1961 σε 0,15, ο δείκτης βιομ. αποδοτικότητας ανήλθε σε 

1,06%, ο δείκτης ρευστότητας σε 1,2, ο βαθμός δανειακής κάλυψης σε 90,08%, και ο δείκτης 

αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων σε 8,09%. 
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εργασιών. Η κερδοφορία η οποία παρουσιάστηκε μετά από πολλές χρήσεις κατά το 

1959, διατηρήθηκε και σταθεροποιήθηκε στα πρώτα έτη της δεκαετίας. Η 

παραχώρηση του εργοστασίου της Νάουσας, το οποίο κατασκεύαζε κυρίως 

βαμβακονήματα στα Μακεδονικά Κλωστήρια, που είχαν ομοειδή παραγωγή, έδειχνε 

τον προσανατολισμό των μετόχων της εταιρείας προς κάποιο διαχωρισμό των 

δραστηριοτήτων τους. Η διαδικασία αυτή θα ολοκληρωνόταν με τις διεργασίες που 

πραγματοποιήθηκαν κατά τα αμέσως επόμενα χρόνια.  

 

Οι χρήσεις 1963-1965 

 Το 1963 ήταν η χρονιά που συστάθηκαν τα Κλωστήρια Ναούσης, η μικτή 

επιχείρηση των Εριοκλωστηρίων Πεννιέ και του ΟΒΑ, η οποία θα αναλάμβανε τις 

εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό του εργοστασίου της Νάουσας, και θα επωμιζόταν 

και τα παλαιά δάνεια της ΚΕΔ. Η νέα αυτή εταιρεία θα αποτελούσε το όχημα του 

τελικού διαχωρισμού των δραστηριοτήτων των 2 εγκαταστάσεων που διέθεταν έως 

τότε τα Εριοκλωστήρια Πεννιέ, και θα την απάλλασσε από σημαντικό μέρος του 

μακροπρόθεσμου δανεισμού της.  

Η συμμετοχή της εταιρείας στα Κλωστήρια Ναούσης εμφανίστηκε άμεσα 

στον ισολογισμό της ως «συμμετοχή εις επιχειρήσεις» στο πεδίο των παγίων, με 

συνέπεια, σε συνδυασμό με την μεγάλη αύξηση των αποθεμάτων, να σημειωθεί 

μεγάλη αύξηση του ενεργητικού. Η χρήση του 1963 ήταν η τελευταία που έκλεισε 

κερδοφόρα για το διάστημα που εξετάζουμε, ενώ τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν σε 

σχέση με το προηγούμενο έτος εξαιτίας της προσθήκης των διαφόρων εσόδων.  

Παράλληλα ωστόσο αυξήθηκαν και οι υποχρεώσεις, κυρίως οι βραχυπρόθεσμες 

τραπεζικές και τα πληρωτέα γραμμάτια, τα οποία υπερδιπλασιάστηκαν
562

. 

Αξιοσημείωτη είναι η σημαντική ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων, μετά την προσθήκη 

εκτάκτων αποθεματικών, με αποτέλεσμα να ανέλθουν σε 40.865.000 δρχ. Παρολαυτά 

οι οικονομικοί δείκτες του ισολογισμού δείχνουν μεικτά αποτελέσματα, και όπου 

σημειώθηκε βελτίωση, αυτή ήταν μικρή
563

 

  

 

                                                 
562

 Το ενεργητικό ήταν 189.828.249 δρχ. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 2.324.426 δρχ. και τα μικτά   

15.817.608 δρχ (3.241.850 δρχ. ήταν τα διάφορα έσοδα). Οι υποχρεώσεις διαμορφώθηκαν σε 

148.948.620 δρχ. (εκ των οποίων μόνο τα 26.206.208 δρχ. ήταν μεσομακροπρόθεσμα δάνεια). 
563

 Βελτιώθηκαν οι δείκτες της βιομ. αποδοτικότητας (1,22), ο βαθμός δανειακής κάλυψης (78,46%) 

και ο δείκτης μόχλευσης (0,27). Αντίθετα μειώθηκε ο δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων 

(5,59%) και ο δείκτης ρευστότητας (1,09%). 
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Οι χρήσεις 1964-1965 

 Η επίδραση της μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης 

προς τα Κλωστήρια Ναούσης απεικονίστηκε άμεσα στον ισολογισμό του 1964, με 

την μείωση όλων των μεγεθών της επιχείρησης, αλλά έγινε ιδιαίτερα αισθητή την 

επόμενη χρονιά με την ουσιαστική κατάρρευση όλων των παραγόντων του 

ισολογισμού. Η πτώση του ενεργητικού, συγκρατημένη την πρώτη χρονιά, ήταν 

εντυπωσιακή το 1965. Η επίδραση όμως που είχαν οι αλλαγές στις εργασίες της 

επιχείρησης έγινε πλέον εμφανής με τον υποδιπλασιασμό περίπου των μικτών κερδών 

του 1964 σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, και τον περιορισμό τους από εκεί και 

πέρα σε χαμηλά επίπεδα. Οι ζημίες, συγκρατημένες την πρώτη χρονιά, εκτοξεύτηκαν 

σε πρωτοφανή επίπεδα  το 1965. Μεγάλη πτώση παρουσίασαν και οι υποχρεώσεις, 

ιδιαίτερα τη δεύτερη χρονιά (περίπου 60%), ενώ αμετάβλητα παρέμειναν τα ίδια 

κεφάλαια
564

. 

 Η βελτίωση κάποιων οικονομικών δεικτών, η οποία οφειλόταν στην ριζική 

μείωση των υποχρεώσεων
565

, δεν μπορούσε να αποκρύψει την υποβάθμιση των 

μεγεθών της επιχείρησης από τη στιγμή που δεν εκμεταλλευόταν πλέον τη βασική 

μονάδα παραγωγής της, εκείνης της Νάουσας, και οι εργασίες της, που περιορίζονταν 

πια μόνο στην παραγωγή εριονημάτων στο εργοστάσιο των Αθηνών, ήταν 

περιορισμένες. Η εταιρεία συνέχισε να εμφανίζει τα δάνεια της ΚΕΔ, έως και τον 

ισολογισμό του 1968, οπότε και μάλλον απηλλάγη τελικά από τις παλαιές 

υποχρεώσεις της, οι οποίες δεν εμφανίζονται στη χρήση του 1969. Αυτές  

αναλήφθηκαν εξ ολοκλήρου από τα Κλωστήρια Ναούσης, εκπληρώνοντας έναν από 

τους βασικούς στόχους των μετόχων των Εριοκλωστηρίων Πεννιέ ήδη από τις αρχές 

της δεκαετίας του 1950.    

 Καθώς είχαμε πρόσβαση σε μεταγενέστερους ισολογισμούς της δεκαετίας του 

1960, επιβεβαιώνεται η εκτίμηση μας ότι η εταιρεία περιορίζει ακόμη περισσότερο 

τις πραγματικές της εργασίες, και υφίσταται σαν ένα όχημα συμμετοχής για τους 

μετόχους της σε διάφορες επιχειρήσεις, καθώς ελαχιστοποιούνται τα έσοδα από 

                                                 
564

 Συγκεκριμένα το ενεργητικό ήταν το 1964 153.651,264 δρχ. ενώ το 1965 89.610.330 δρχ., οι 

υποχρεώσεις 112.786.264 δρχ. και 48.745.330 δρχ. αντίστοιχα, τα μικτά κέρδη 6.735.194 δρχ. και 

4.219.817 δρχ., και οι ζημίες 1.631.632 δρχ. και 6.820.291 δρχ.  
565

 Όσοι δείκτες είχαν ως αναφορά τα καθαρά κέρδη ( βιομ. αποδοτικότητας και αποδοτικότητας ιδίων 

κεφαλαίων) έλαβαν αρνητικό πρόσημο (-0,85% και -5,17%  για τον πρώτο και -4% και -16-69% για το 

δεύτερο το 1964 και 1965 αντίστοιχα), ο δείκτης ρευστότητας μειώθηκε σε 1.02 και 0,78 αντίστοιχα, 

ενώ ο βαθμός δανειακής κάλυψης και ο δείκτης μόχλευσης βελτιώθηκαν σε 73,40% και 54,40% και 

0,36 και 0,84 αντίστοιχα. 
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βιομηχανικά κέρδη και πολλαπλασιάζονται τα διάφορα κέρδη. Μέσα στα πλαίσια του 

διαχωρισμού των 2 νέων πλέον κλάδων της οικογένειας Λαναρά, τα Εριοκλωστήρια 

Πεννιέ θα συγχωνευτούν αργότερα με τα Κλωστήρια Ναούσης, και θα ακολουθήσουν 

την τύχη του ομίλου του Χρήστου και κατόπιν του υιού του, Θωμά Λαναρά
566

.  Στις 

εγκαταστάσεις τους στη Νάουσα θα λειτουργήσει, έως και τις αρχές της δεκαετίας 

του 2000, η βιομηχανία έτοιμου ενδύματος Τρικολάν ΑΕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
566

 Διαδικτυακή έκδοση της Εφημ. Το Βήμα, Η πτώση της δυναστείας Λαναρά, 04-12-2011, 

http://www.tovima.gr/finance/finance-business/article/?aid=433204, όπως εθεάθη την 17-02-2017 

http://www.tovima.gr/finance/finance-business/article/?aid=433204
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8
ο
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

Κοινοπραξίες και θυγατρικές εταιρείες των Εριοκλωστηρίων Πεννιέ 

 

Τα Εριοκλωστήρια Πεννιέ, όπως ήδη έχουμε δει, σχημάτισαν κοινοπραξίες με 

άλλες εταιρείες προκειμένου να εκμεταλλευτούν εγκαταστάσεις και μηχανολογικό 

εξοπλισμό που είχαν στη διάθεση τους. Και η ίδια η επιχείρηση όμως συμμετείχε στη 

μετοχική σύνθεση άλλων εταιρειών, με κατευθείαν συμμετοχή στο μετοχικό τους 

κεφάλαιο. Επιπλέον οι βασικοί μέτοχοι των Εριοκλωστηρίων Πεννιέ, μέλη της 

οικογένειας Λαναρά και συγγενικά τους πρόσωπα, ενεπλάκησαν μετοχικά σε 

εταιρείες οι οποίες ανήκαν σε ομοειδείς κλάδους με τη μητρική εταιρεία. Στο 

κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούμε αρχικά στις επιχειρήσεις της πρώτης περίπτωσης 

(Μακτέξ, Μακφίν), ενώ κατόπιν θα παρουσιάσουμε εκτενέστερα εκείνες της 

δεύτερης και τρίτης περίπτωσης (Μακεδονικά Κλωστήρια, Χρισλάν, Προφίν, 

Εριουφαντήρια Αθηνών, Κλωστήρια Ναούσης)  

 

Α. Οι κοινοπραξίες   

 Τα Εριοκλωστήρια Πεννιέ, κληρονόμησαν από την εικοσαετή συνύπαρξη με 

την Εριοβομηχανία Λαναρά-Κύρτση μια μεγάλη έκταση στην περιοχή της 

Κολοκυνθούς (11.217 τ.μ.), την οποία με τη συρρίκνωση των εργασιών της στην 

περιοχή της Αθήνας δεν μπορούσαν να την εκμεταλλευτούν εξ ολοκλήρου. Επιπλέον, 

όπως ήδη έχουμε αναφέρει σε προηγούμενο κεφάλαιο, εξαιτίας και της σημαντικής 

ελλείψεως του κεφαλαίου κίνησης που ταλάνιζε την επιχείρηση, η εταιρεία θέλησε να 

παραχωρήσει το κλωστήριο καρντέ το οποίο είχε προμηθευτεί μέσω του δανείου της 

ΚΕΔ, ώστε  μέσω του μισθώματος να εξοφλεί μέρος της χρεολυτικής δόσης των 

δανείων της. Γιαυτό το σκοπό συμμετείχε σε κοινοπραξίες με εταιρείες που 

ιδρύθηκαν από μέλη γνωστών ναουσαίικων οικογενειών που είχαν μετοικήσει στην 

Αθήνα, και δραστηριοποιήθηκαν στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας.  
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1.Η Μακτέξ 

 Το 1950 ιδρύθηκε στην Αθήνα η ομόρρυθμος εταιρεία «Μακεδονική 

Εριουφαντουργία» Αφων Χριστόδουλου Πλατσούκα
567

.  Η οικογένεια Πλατσούκα με 

καταγωγή από τη Νάουσα, είχε δραστηριοποιηθεί επιχειρηματικά στην περιοχή της 

Μακεδονίας ήδη από τα τέλη του 19
ου

 αιώνα.  Εκτός από τις άλλες δραστηριότητες 

της, είχε ασχοληθεί και με τον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας
568

. Στον ίδιο αυτό 

κλάδο επέλεξαν να δραστηριοποιηθούν και τα αδέλφια Νικόλαος, Αγαμέμνων και 

Αριστοτέλης Πλατσούκα, οι οποίοι την 01-06-1954
569

 εκμίσθωσαν μέρος των 

εγκαταστάσεων των Εριοκλωστηρίων Πεννιέ στην Κολοκυνθού, αντί μηνιαίου 

μισθώματος 3.500 δρχ. έως τον Δεκέμβριο 1954, και 4.000 δρχ. από τον Ιανουάριο 

1955. Αρχικά η μίσθωση ίσχυε έως το τέλος του 1955, αλλά τον Ιούλιο 1955 

συμφωνήθηκε η παράταση του μισθώματος έως και τον Οκτώβριο του 1960
570

. 

Αντίστοιχα την 10
η
 Ιουνίου 1954 τα Εριοκλωστήρια Πεννιέ συνέστησαν κοινοπραξία 

με τους Αφους Χρ. Πλατσούκα με σκοπό την παραγωγή και πώληση εριονημάτων. Η 

συμμετοχή των Εριοκλωστηρίων συνίστατο στην παραχώρηση ενός κλωστηρίου 

καρντέ με τα βοηθητικά μηχανήματα του, δυναμικότητας 1064 ατράκτων, δύο 

μπομπινιστριών και ενός  διπλοστριπτήριου, καθώς και στη χρήση τους, εντός του 

χώρου του εργοστασίου. Οι Αφοι Πλατσούκα συνεισέφεραν την προσωπική εργασία 

των μελών της οικογένειας, και τα απαραίτητα, για την προμήθεια ερίων, την 

κατεργασία και μετατροπή τους σε εριονήματα, κεφάλαια κίνησης. Διευθυντής και 

διαχειριστής της εταιρείας ανέλαβε ο Νικόλαος Χρ. Πλατσούκας, ήδη διαχειριστής 

της ομόρρυθμης εταιρείας. Τα κέρδη και οι ζημίες διανέμονταν κατά 50% στις 

συμβαλλόμενες επιχειρήσεις
571

.   

 Για τη χρονιά του 1954 τα διανεμόμενα κέρδη ανήλθαν σε 480.000 δρχ. ενώ 

δεν έχουμε κάποια οικονομικά στοιχεία για τα επόμενα έτη. Επίσης δεν γνωρίζουμε 

κατά πόσον η κοινοπραξία επεκτάθηκε και πέρα του 1960, καθώς δεν βρίσκουμε 

κάποια αναφορά στα σχετικά αρχεία. Η επιχείρηση των Αφων Πλατσούκα, συνέχισε 

                                                 
567

 Σύμφωνα με τους Ευφ.Ρούπα και Ευαγ. Χεκίμογλου στην Ιστορία της επιχειρηματικότητας στη 

Θεσσαλονίκη…, ο.π. σ. 252. 
568

 ο.π. σ. 248-256 όπου αναφέρονται οι εταιρείες Όλυμπος-Νάουσα (ζυθοποιείο) σε Αθήνα -

Θεσσαλονίκη-Πάτρα, τις κλωστοϋφαντουργίες Γρ.Τσίτση και Σια, ΣΕ.ΦΕΚΟ στην Έδεσσα, και 

Ν.ΥΦ.ΕΤ Α.Ε στην Αθήνα και την Σχοινοποιεία-Σπαγγοποιεία Ναούσης. 
569

 Δεν αναφέρεται στα αρχεία εάν υπήρξε προγενέστερη από το 1954 μίσθωση των εγκαταστάσεων 

από την επιχείρηση.  
570

 Η παράταση ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για την  εκχώρηση των μισθωμάτων και των 

μερισμάτων, τα οποία απαιτούνταν για την σύναψη ρύθμισης μεταξύ των Εριοκλωστηρίων Πεννιέ και 

του ΟΧΟΑ για τα δάνεια ΚΕΔ τον Αύγουστο 1955. 
571

 Φάκελος ΠΙΟΠ Εριοκλωστήρια Πεννιέ, «Αλληλογραφία», ο.π. 
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την λειτουργία της στις εγκαταστάσεις της Κολοκυνθούς έως το 1987, οπότε και 

διέκοψε τις εργασίες της. Παρήγαγε κυρίως κουβέρτες διαφόρων ειδών.  

  

2.Η Μακφίν 

 Τα Μακεδονικά Φινιριστήρια Α. Γκούτας και Σια ιδρύθηκαν το 1952 ως 

ετερόρρυθμος εταιρεία από τον Αναστάσιο Αγγέλου Γκούτα, και τον Γεώργιο 

Ζαφειρίου Λαναρά. Οι δύο οικογένειες, Γκούτα και Λαναρά (επρόκειτο για τον έτερο 

κλάδο της οικογένειας Λαναρά, όχι τα τέκνα του Χριστόδουλου Λαναρά), ήδη είχαν 

συνεργαστεί στην κλωστοϋφαντουργική επιχείρηση της Νάουσας Λαναρά-Γκούτα 

και Σια, που επρόκειτο μεταπολεμικά να εξελιχθεί στη Βέτλανς. Οι δύο εταίροι ήταν 

χημικοί και είχαν εργαστεί προηγουμένως στα εργοστάσια της Βιοχρώμ και της 

Λαναρά - Κύρτση. Την 06-07-1955 η επιχείρηση μετατράπηκε σε ΕΠΕ
572

, με 

σκοπούς την επεξεργασία, εξευγενισμό και βιομηχανοποίηση κλωστοϋφαντουργικών 

προϊόντων και την εμπορία αυτών, καθώς και την ανάληψη αντιπροσωπείας 

μηχανημάτων και χημικών προϊόντων, και η εμπορία αυτών. Όπως φαίνεται όμως και 

από την επωνυμία της η επιχείρηση ασχολήθηκε βασικά με την βιομηχανική 

επεξεργασία, βαφή και φινίρισμα μάλλινων, ραιγιόν και σύμμικτων νημάτων.  

 Η εταιρεία στεγάστηκε και αυτή σε μεγάλη πτέρυγα των εγκαταστάσεων  των 

Εριοκλωστηρίων Πεννιέ στην Κολοκυνθού. Την 01-10-1952 συνεστήθη κοινοπραξία 

μεταξύ των δύο επιχειρήσεων για μια πενταετία η οποία και επέτρεψε την μερική 

χρήση, εκ μέρους της επιχείρησης των Φινιριστηρίων, μέρους των μηχανημάτων των 

Εριοκλωστηρίων. Η διανομή των κερδών κατανεμόταν σε 60% για τα Μακεδονικά 

Φινιριστήρια και σε 40% στα Εριοκλωστήρια Πεννιέ, τα οποία εισέπραξαν για το 

διάστημα 01-10-1952 έως 31-12-1953 ποσό (προ αποσβέσεων) 419.000 δρχ. ενώ για 

το έτος 1954 ποσό 320.000 δρχ.
573

 Η κοινοπραξία παρατάθηκε τον Ιούλιο του 1955 

έως και τον Οκτώβριο του 1960. Το 1957 η εταιρεία έλαβε δάνειο 1.500.000 δρχ. 

πενταετούς διάρκειας από την ΕΤΕ, προκειμένου να προβεί σε ανανέωση και 

συμπλήρωση των μηχανημάτων βαφής και κτενίσματος tops. Την ίδια χρονιά 

συνέστησε κοινοπραξία με την Χρισλάν, την μία από τις δύο υφαντουργικές  

                                                 
572

 Σύμφωνα με τον Φάκελο ΠΙΟΠ Εριοκλωστήρια Πεννιέ, «Πληροφορίαι», ο.π. Εμπορική Τράπεζα 

01-10-1958. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 400.000 δρχ. ενώ αναπροσαρμόστηκε το 1956 

σε 600.000 δρχ. Τα 20 εταιρικά μερίδια κατανεμήθηκαν ως εξής: Α. Γκούτας 4, Αικατ .Σαμαρά 5 

(συγγενής οικογενείας Λαναρά), Γ.Λαναράς 1, Ελένη συζ.Γ. Λαναρά 3, Ελισσ. Λαναρά (μητέρα) 3, 

Μερ. Γκίκα 2, και Λούλα Παπαδάκη 2. 
573

 Φάκελος ΠΙΟΠ Εριοκλωστήρια Πεννιέ, «Εκθέσεις Ελέγχου», ο.π. έκθεση Βρετανών Συμβούλων 

Λογιστικής εν Ελλάδι, 27-07-1955. 
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εταιρείες του ομίλου των Αφων Λαναρά, προκειμένου να εισάγουν από το εξωτερικό 

υφάσματα τσελβόλ
574

. Πελάτες της ήταν μεγάλες εριοβιομηχανίες (Άριστον, 

Ελληνικά Υφαντήρια, κ.α.). Απασχολούσε 210 άτομα. Τα αποτελέσματα των 

χρήσεων του 1957 (2.164.467 δρχ.) και του 1960 (1.115.320,30 δρχ.) ήταν 

κερδοφόρα. Το Μάρτιο του 1958 υπεγράφη νέα συμφωνία κοινοπραξίας, όπου τα 

Εριοκλωστήρια Πεννιέ παραχωρούσαν το βαφείο μαλλιών και νημάτων και το τμήμα 

πεννιάζ, με την υποχρέωση η εταιρεία να εκτελεί κατά προτεραιότητα παραγγελίες 

των Εριοκλωστηρίων
575

.  Δεν γνωρίζουμε αν συνεχίστηκε και με ποια μορφή η 

συνεργασία των δύο επιχειρήσεων μετά το 1960. Στο ψηφιακό αρχείο πάντως του 

Ιωάννη Ζίγδη
576

, Υπουργού Βιομηχανίας της συγκεκριμένης περιόδου, ανευρέθηκε 

αίτηση της επιχείρησης της 15-01-1964, όπως εγκριθεί από το Υπουργείο 

Βιομηχανίας η εισαγωγή στην Ελλάδα 40.000$ από την εταιρεία Carolan Inc ως 

συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο νέας Ανώνυμης εταιρείας
577

 στην οποία θα 

μετατρεπόταν η ΕΠΕ, (όπου θα συμμετείχαν μετοχικά και εταιρείες του ομίλου των 

Εριοκλωστηρίων), και η συνακόλουθη δανειοδότηση της με 100.000$ από την ίδια 

εταιρεία. Η αρμόδια επιτροπή του υπουργείου ενέκρινε την 01-02-1965 την αίτηση με 

την επιβολή ορισμένων όρων
578

. 

  

Β. Οι Θυγατρικές 

 

1. Τα Μακεδονικά Κλωστήρια 

 Η επιχείρηση συστήθηκε την 23-03-1948 με σκοπό την επεξεργασία  

βαμβακιού για την παραγωγή και εμπορία βαμβακερών νημάτων πεννιέ αριθμού από 

30-140. Το εργοστάσιο της επιχείρησης κτίστηκε σε ιδιόκτητο οικόπεδο 5.980 τ.μ. 

στο τέρμα Κολοκυνθούς και ξεκίνησε τις εργασίες του την 15-02-1951. Ήταν η 

πρώτη από τις εταιρείες που ίδρυσαν τα αδέλφια Σταύρος και Θωμάς Λαναράς 

προκειμένου να διαφοροποιήσουν τις εργασίες τους από τον έτερο όμιλο της 

                                                 
574

 Πρόκειται για ίνα κατασκευασμένη από τεχνητό μαλλί. 
575

 ο.π. έκθεση Γκλαβάνη 15-09-1958. 
576

 http://search.edik-archives.gr/Search/DocumentDetails/1589, όπως εθεάθη την 20-04-2016. 
577

 Στο μετοχικό κεφάλαιο θα συμμετείχαν οι Γ.Λαναράς με ποσοστό 27%, Αν. Γκούτας με 23%, 

Παπαδάκης με 5%, Γκίκας με 5%, Μακεδονικά Κλωστήρια με 10%, Προφίν με 10%, και Carolan Inc 

με 20%. 
578

 Συγκεκριμένα η εξυπηρέτηση του κεφαλαίου και των κερδών θα έπρεπε να καλύπτονται με 

συνάλλαγμα από εξαγωγές προς το εξωτερικό, με ποσά που θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερα από το 

ποσοστό του 2,5% της συνολικής αξίας παραγωγής. Επιπρόσθετα δε θα χορηγούνταν οι φορολογικές 

διευκολύνσεις του Ν2687/1953 (Περί Επενδύσεων και προστασίας κεφαλαίων εξωτερικού). Η 

διάρκεια της δανειοδότησης τέλος, δεν θα έπρεπε να ξεπερνά τα 10 έτη. 

http://search.edik-archives.gr/Search/DocumentDetails/1589
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οικογένειας Λαναρά. Το αντικείμενο της (παραγωγή βαμβακονημάτων) λειτουργούσε 

συμπληρωματικά με τις υπόλοιπες εταιρείες του ομίλου, που κατά κύριο λόγο 

ασχολούνταν έως τότε με την παραγωγή και επεξεργασία εριονημάτων. Το αρχικό 

μετοχικό κεφάλαιο ανήρχετο σε 600 εκατ. δρχ. και στο φαινομενικά πολυμετοχικό 

σχήμα δέσποζε η παρουσία των γόνων των Αφων Λαναρά, του Χριστόδουλου 

Σταύρου Λαναρά και του Χρήστου Θωμά Λαναρά
579

. Παρά τον συμπληρωματικό της 

χαρακτήρα λοιπόν, η ίδρυση της εταιρείας φανέρωνε την προσπάθεια της 

μελλοντικής διαφοροποίησης των απογόνων των Αφων Λαναρά, παρόλο που το 

ποσοστό του Χριστόδουλου του προσέδιδε μεγαλύτερο έλεγχο στην επιχείρηση
580

.  

Στο αρχικό Δ.Σ. συμμετείχαν όλοι οι μέτοχοι με Πρόεδρο τον Ιωάννη Παπαντωνίου 

και Γενικό Διευθυντή τον Χριστόδουλο Λαναρά.  

 Η πορεία της επιχείρησης κατά τα πρώτα χρόνια δεν ήταν εύκολη, καθώς 

χρειαζόταν να γίνουν σημαντικές επενδύσεις σε εγκαταστάσεις και μηχανολογικό 

εξοπλισμό. Η πρώτη κερδοφόρα χρήση επετεύχθη το 1953
581

 μετά από αλλεπάλληλες 

αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου
582

 αλλά και χορηγήσεις δανείων από τους μετόχους,  

και πιστώσεων από τα Εριοκλωστηρία Πεννιέ
583

. Με τις απανωτές αυξήσεις 

μετοχικού κεφαλαίου, άλλαξε και η μετοχική σύνθεση της εταιρείας. Καθώς η 

μητρική εταιρεία των Εριοκλωστηρίων Πεννιέ είχε  συμμετάσχει στις αυξήσεις αυτές, 

οι μέτοχοι τους αποφάσισαν να αγοράσουν το μεγαλύτερο μέρος των μετοχών αυτών 

με χρηματοδότηση από την ίδια τους την εταιρεία. Σύμφωνα με την έκθεση 

Γκλαβάνη ο Χριστόδουλος Λαναράς αγόρασε επί πιστώσει μετά την 15-10-1953 

102.000 μετοχές των Μακεδονικών Κλωστηρίων, ο Θωμάς Λαναράς αγόρασε 30.000 

μετοχές και η Σοφία χήρα Περικλή Λαναρά αγόρασε 13.000 μετοχές της ίδιας 

εταιρείας
584

.  Έτσι , ο Χριστόδουλος Λαναράς κατείχε πλέον το 51%,  η αδελφή του 

Αικατερίνη Κουρία το 16,67%, ο Θωμάς Λαναράς το 8,83% και η Σοφία Λαναρά το 

                                                 
579

 Ενδεικτικά ο Χριστόδουλος συμμετείχε με 10.000 μτχ. ο Χρήστος με 5.000 μτχ. και οι υπόλοιπες 

κατανέμονταν στον Χαράλαμπο Παπαγιαννόπουλο 5.000 μτχ, στον Δημήτριο Σεφερτζή 5.000 μτχ, και 

στον Ιωάννη Παπαντωνίου 5.000 μτχ. 
580

 Ο Χριστόδουλος άλλωστε ήταν μεγαλύτερος σε ηλικία από τον Χρήστο, που κατά το έτος της 

ίδρυσης της εταιρείας ήταν μόλις 23 ετών. 
581

Ενδεικτικά πάντως αναφέρουμε ότι στη χρήση του 1953 το ποσό των υποχρεώσεων (12.645.029.458 

δρχ.) υπερέβαινε το ποσό των ιδίων κεφαλαίων (12 δις. δρχ.) 
582

 Συγκεκριμένα το 1950 το μτχ. κεφάλαιο ανήλθε στα 4 δις. δρχ., και το 1953 στα 12 δις. δρχ. 
583

Φάκελος ΠΙΟΠ Μακεδονικά Κλωστήρια «Εκθέσεις», FOA3/SE6/SS3FI93318/SFL6, όπου 

αναφέρεται στην έκθεση των Βρετανών Συμβούλων Λογιστικής ότι την 30-09-1954 οι οφειλές της 

εταιρείας προς τα Εριοκλωστήρια Πεννιέ ανέρχονταν σε 1.800.000 δρχ. 
584

 Φάκελος ΠΙΟΠ Εριοκλωστήρια Πεννιέ «Εκθέσεις Ελέγχου», ο.π.   
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5,50%.
585

. Από το 1951 Πρόεδρος του Δ.Σ. είχε αναλάβει ο Σταύρος Λαναράς, και 

από το 1953 Γενικός Διευθυντής ο Χρήστος Χρηστίδης.  

 Η εταιρεία παρήγαγε ποιοτικά νήματα, τα οποία είχαν μεγάλη ζήτηση. Οι 

πωλήσεις αυξήθηκαν σημαντικά, από 3.250.000 δρχ. το 1951 σε 15.600.000 δρχ. το 

1953,  οι άτρακτοι επίσης πολλαπλασιάστηκαν από 1920 το Φεβρουάριο του 1951 σε 

8.904 τον Αύγουστο του 1954, και οι απασχολούμενοι εργαζόμενοι ανέρχονταν σε 

205
586

. Εξαιτίας όμως της ραγδαίας επέκτασης μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα το 

πρόβλημα ρευστότητας συνέχισε να ταλανίζει την επιχείρηση. Σύμφωνα με την 

έκθεση των Βρετανών ορκωτών λογιστών της 07-12-1954, η λειτουργία της 

στηριζόταν σε χορηγήσεις τρίμηνων πιστώσεων από τους προμηθευτές της, τις 

λήψεις προκαταβολών από πελάτες για μελλοντική παράδοση νήματος και τη χρήση 

βραχυπρόθεσμων πιστώσεων από τις Τράπεζες έναντι γραμματίων
587

.  Κατά συνέπεια 

η εταιρεία αναζήτησε δανειακά κεφάλαια από την ΚΕΔ. Υπέβαλε διαδοχικά δανεικά 

αιτήματα για χρηματοδότηση εισαγωγής μηχανολογικού εξοπλισμού από τον Ιούνιο 

του 1953 έως τον Μάρτιο του 1955
588

. Τελικώς ο ΟΧΟΑ ενέκρινε τον Ιανουάριο του 

1955 την χρηματοδότηση της εταιρείας για 106.667$ μέσω του προγράμματος των 

10.000.000$. Η δανειοδότηση αφορούσε την εισαγωγή μηχανημάτων από την 

ελβετική εταιρεία J.J.Rieter με την οποία συνεργάζονταν και οι υπόλοιπες εταιρείες 

του Ομίλου
589

. Το δάνειο θα χορηγούνταν από την ΕΤΕ, και σύμφωνα με τους όρους 

θα εγγραφόταν υποθήκη στις κτιριακές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις
590

, το 

επιτόκιο καθοριζόταν σε 8%, η διάρκεια θα ήταν δεκαετής και η εξόφληση θα 

γινόταν με εξαμηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις
591

. 

 Εκτός από το δάνειο αυτό, όπως είδαμε και σε προηγούμενο κεφάλαιο, 

χρησιμοποιήθηκε και η παροχή εγγύησης για ποσό 175.000$ προκειμένου να 

                                                 
585

 Φάκελος ΠΙΟΠ Μακεδονικά Κλωστήρια «Αίτησις Δανείου», FOA3/SE6/SS3/FI93318/SFL7. Οι 

υπόλοιπες μετοχές μοιράζονται σε ακόμη 7 μετόχους. Στα Εριοκλωστήρια Πεννιέ παρέμεναν 30.000 

μτχ.  
586

 ο.π. σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της εταιρείας. 
587

 Φάκελος ΠΙΟΠ Μακεδονικά Κλωστήρια «Εκθέσεις», ο.π. 
588

 Το πρώτο αίτημα της 15-04-1953 αφορούσε χρηματοδότηση ποσού 200.000$, το δεύτερο την 12-

06-1953 ποσό 150.000$. Και τα δύο αιτήματα απορρίφθηκαν εξαιτίας της θεωρούμενης μη 

ικανοποιητικής συμμετοχής της εταιρείας στην εν λόγω επένδυση. Η εταιρεία ωστόσο επανέρχεται τον 

Ιανουάριο 1954 με νέα αίτηση η οποία και πάλι απορρίφθηκε. Τον Μάρτιο του 1954 

επαναυποβλήθηκε  αίτηση αυτή τη φορά για 100.000$.  
589

 Τα εν λόγω μηχανήματα ήταν 6 χάρτζια, 4 κτενίστρες, 5 κλώστριες, 2 στριπτήρια, 2 Μπομπινουάρ, 

2 μηχανές βαττών, 2 σύρτες, 1 προγνέστρια, και τεχνητός κλιματισμός. Ο συνολικός προϋπολογισμός 

με κτιριακά, μεταφορικά και μηχανήματα ήταν 8.588.000 δρχ. εκ των οποίων το 62,62% θα κάλυπτε η 

εταιρεία και το 37,38% το δάνειο. 
590

 Είχε ήδη από το 1953 γίνει αγορά και δεύτερου οικοπέδου στην Κολοκυνθού 2.279 τ.μ. 
591

 Φάκελος ΠΙΟΠ Μακεδονικά Κλωστήρια «Γενικά» FOA3/SE6/SS3/FI93318/SFL1. 
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εξαγοραστεί υφιστάμενος μηχανολογικός εξοπλισμός (6 κλώστριες του εργοστασίου 

Νάουσας) των Εριοκλωστηρίων Πεννιέ. Με την προϋπόθεση αυτής της παροχής 

εγγύησης, εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 1955 από τον ΟΧΟΑ και Κεφάλαιο Κίνησης 

ποσού 125.000$ πενταετούς διάρκειας, με παρόμοιους όρους με το επενδυτικό 

δάνειο
592

. Για την παροχή της εγγύησης αυτής, όπως ήδη έχει αναφερθεί, ελήφθη σαν 

εξασφάλιση ενέχυρο επί των εξαγορασθέντων μηχανημάτων. 

 Μετά τη χρηματοδότηση, οι άτρακτοι του εργοστασίου ανήλθαν σε 11.280, οι 

εργαζόμενοι σε περίπου 300, και η ημερήσια παραγωγή σε περίπου 350 πάκα 

νήματος, ενώ σύμφωνα και με τις πληροφορίες της αγοράς, εθεωρείτο και η πιο 

αποδοτική εταιρεία του ομίλου των Αφων Λαναρά. Τον Σεπτέμβριο του 1956 συνήψε 

ομολογιακό δάνειο 4.500.000 δρχ. με επταετή διάρκεια το οποίο καλύφθηκε υπό το 

άρτιον
593

. Οι κερδοφόρες χρήσεις συνεχίστηκαν κατά τη δεκαετία του 1950
594

, αλλά 

το πρόβλημα ρευστότητας δεν επιλύθηκε οριστικά, καθώς οι υποχρεώσεις συνέχισαν 

να αυξάνονται
595

. Τα δάνεια ωστόσο που είχε λάβει η εταιρεία από τον ΟΧΟΑ 

εξυπηρετούνταν κανονικά
596

. 

 Παρόμοια πορεία φαίνεται να έχει η επιχείρηση και κατά τη δεκαετία του 

1960. Από τους ισολογισμούς που διαθέτουμε, όλες οι χρήσεις είναι κερδοφόρες ενώ 

τα μικτά κέρδη ακολουθούν, με λίγες εξαιρέσεις, ανοδική πορεία
597

. Αντίστοιχα 

αυξάνονται και οι υποχρεώσεις ιδιαίτερα μετά τα μέσα της δεκαετίας
598

. Στον  

ισολογισμό του 1969 που είναι και ο τελευταίος που διαθέτουμε, ως Πρόεδρος του 

Δ.Σ. εμφανίζεται ο Χριστόδουλος Λαναράς και ως Διευθύνων Σύμβουλος ο Χρήστος 

Κ. Χρηστίδης. Η επιχείρηση κατά τη δεκαετία του 1990 εμφανίζεται να έχει ως 

                                                 
592

 βλ. και Φάκελος ΠΙΟΠ Μακεδονικά Κλωστήρια, «Πρακτικά ΔΣ» FOA3/SE6/SS3/FI93318/SFL3. 

Το επιτόκιο θα ήταν πάλι 8%. Τα 25.000$ θα προέρχονταν από κεφάλαια της ΕΤΕ, και θα 

εξοφλούνταν το αργότερο έως την 31-10-1956. Κατόπιν θα ξεκινούσε η εξόφληση με εξαμηνιαίες 

τοκοχρεωλυτικές δόσεις των 100.000$ του δανείου. Για την εξασφάλιση του δανείου ενεγράφη 

υποθήκη υπέρ ΕΤΕ. 
593

 Φάκελος ΠΙΟΠ Μακεδονικά Κλωστήρια «Εκθέσεις», ο.π. 
594

 Για το 1955 τα καθαρά κέρδη ήταν 962.737 δρχ., το 1957 2.264.429 δρχ. και για το 1958 2.565.769 

δρχ.  
595

 Ο δείκτης ρευστότητας (κυκλ.ενεργητικό/βραχ.υποχρεώσεις) εμφανίζεται σχετικά χαμηλός, 1,33 το 

1955, και 1,66 το 1958. Το 1957 αντιθέτως είχε αυξηθεί σε 1,99. Ο δείκτης δανειακής κάλυψης 

(υποχρεώσεις/ενεργητικό) ανέρχεται σε 64% το 1955, και σε 50% για το 1957 και 1958. 
596

 Φάκελος ΠΙΟΠ Εριοκλωστήρια Πεννιέ, «Εκθέσεις Ελέγχου», ο.π. Έκθεση Γκλαβάνη, όπου 

αναφέρονται ως υπόλοιπα κεφαλαίου, για το δάνειο παγίων ποσό 80.046,82$, και για το κεφάλαιο 

κίνησης ποσό 67.246,50$. 
597

 Το 1963 τα μικτά κέρδη από διάθεση προϊόντων ήταν 18.993917 δρχ., το 1964 13.552.286 δρχ., το 

1965 19.306.581 δρχ., το 1966 42.340.680 δρχ., το 1967 37.302.344 δρχ., το 1968 37.694.280 δρχ. και 

το 1969 37.162.838 δρχ. Αξιοσημείωτη είναι η άνοδος των καταθέσεων στις Τράπεζες από 884.365 

δρχ. το 1963 σε 5.496.806 δρχ. το 1969.  
598

 Ενδεικτικά το 1963 οι υποχρεώσεις καλύπτουν το 72% του ενεργητικού, ενώ αντιστοίχως το 1965 

το 87%, και το 1969 το 82%.  
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Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον Κωνσταντίνο Χρ. Χρηστίδη, γιο 

προφανώς του Χρήστου. Οι ισολογισμοί της εμφανίζονται ελλειμματικοί. Το 1995 η 

εταιρεία περιήλθε στον έλεγχο του βορειοελλαδίτη επιχειρηματία Πέτρου Τόττη. Το 

1999 η εταιρεία μεταβιβάστηκε στους Βασίλη Ζούλοβιτς και στο Σάμι Φάις, και το 

2000 συγχωνεύτηκε με την κατασκευαστική εταιρεία Stabilton συμφερόντων του 

Μιχάλη Ανδρουλιδάκη, για να ανακοινωθεί την 24-04-2002 η αναστολή των 

εργασιών του εργοστασίου
599

. 

 

2. H Προφίν 

 Η Προφίν (Πρότυπο Φινιριστήριο) Α.Ε. ιδρύθηκε την 30-11-1949 με σκοπό 

την τελειοποίηση (πλύσιμο, βαφή, φινίρισμα) κάθε είδους υφάσματος. Στεγαζόταν σε 

ιδιόκτητο οικόπεδο 6.737 τ.μ. στην αρχή της οδού Κων/πόλεως (προέκταση οδού 

Δυρραχίου) στο Περιστέρι. Εκτός της κύριας αίθουσας του εργοστασίου ο χώρος 

περιελάμβανε βαφείο, πλυντήριο και σταθμό παραγωγής ρεύματος
600

. Παρείχε 

κυρίως υπηρεσίες για λογαριασμό τρίτων (άλλων κλωστοϋφαντουργιών).Το 1955 

απασχολούσε περίπου 100-120 εργατοϋπαλλήλους
601

. Το αρχικό  μετοχικό κεφάλαιο 

ανερχόταν σε 500 εκατομμύρια δρχ., διαιρούμενο σε 20.000 μετοχές
602

. Το πρώτο 

Δ.Σ. περιελάμβανε όλους τους μετόχους. Πρόεδρος ορίστηκε ο Θωμάς Λαναράς, ενώ 

Αντιπρόεδρος ο Χριστόδουλος Λαναράς. Στη συνέχεια ορίστηκε Γενικός Διευθυντής 

ο Χρήστος Θ. Λαναράς, ενώ μετά το θάνατο του Θωμά το 1961, Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ανέλαβε ο Χριστόδουλος Σ. Λαναράς. Οι πρώτες χρήσεις 1950-1953 ήταν 

ζημιογόνες, και χρειάστηκαν μεγάλες πιστώσεις από τα Εριοκλωστήρια Πεννιέ
603

 για 

να είναι βιώσιμη η εταιρεία. Είχε γίνει ήδη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου το 1950 στα 

3 δις. δρχ. αλλά μόνο στη χρήση του 1954 και αφού πραγματοποιήθηκε αύξηση 

μετοχικού κεφαλαίου κατά 3 δις. δρχ., εκ των οποίων τα 2 δις εξοφλούσαν την οφειλή 

                                                 
599

 Βλ. και τις ιστοσελίδες http://www.euro2day.gr/chameleon/article-blog-chameleon/5739/to-

fainomeno-stabilton.html. και http://news.in.gr/economy/article/?aid=176247, όπως εθεάθησαν την 21-

10-2016. Η υπόθεση εικονικών συναλλαγών μετοχών διερευνήθηκε δικαστικά και η εξαγορά και 

κατόπιν συγχώνευση της επιχείρησης, αποτέλεσε μέρος της χρηματιστηριακής ευφορίας και κατόπιν 

κατάρρευσης των ετών 1998-2002. 
600

 Φάκελος ΠΙΟΠ Εριοκλωστήρια Πεννιέ, «Πληροφορίαι», ο.π. πληροφορίες της Εμπορικής 

Τράπεζας της 02-08-1952 και 05-01-1954. 
601

 ο.π. πληροφορίες της Ιονικής Τράπεζας 1954. 
602

 Η κατανομή των μετοχών είχε ως εξής: Χρήστος Θ. Λαναράς 10.000 μτχ, Χριστόδουλος Σ. 

Λαναράς 4.000 μτχ, Θωμάς Χ. Λαναράς 1000 μτχ, Σοφία χήρα Περικλέους Λαναρά 1000 μτχ., 

Δημήτριος Γ. Στριγκος 1000 μτχ, Παναγιώτης Α. Πιπιλής 1000 μτχ, Ελευθέριος Γ. Κυρκίνης 2.000 

μτχ. 
603

 Χαρακτηριστικά στον ισολογισμό του 1951 οι οφειλές προς διάφορους πιστωτές ανέρχονταν σε 

3.321.266.520 δρχ. Σύμφωνα με την Έκθεση Βρετανών Λογιστών της 01-05-1952, οι οφειλές προς τα 

Εριοκλωστηρία Πεννιέ ήταν 3.058.000.000 δρχ.  

http://www.euro2day.gr/chameleon/article-blog-chameleon/5739/to-fainomeno-stabilton.html
http://www.euro2day.gr/chameleon/article-blog-chameleon/5739/to-fainomeno-stabilton.html
http://news.in.gr/economy/article/?aid=176247
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προς τα Εριοκλωστήρια Πεννιέ θα μπορέσει να παρουσιάσει θετικά αποτελέσματα. 

Αξίζει να σημειωθεί η αγορά, το 1953, 62.000 μετοχών της Προφίν από τον Θωμά 

Λαναρά με πίστωση από τα Εριοκλωσήρια Πεννιέ, η οποία ποτέ δεν εξοφλήθηκε
604

. 

Το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε ξανά το 1956 σε 7.200.000 δρχ. και κατέληξε στα 

τέλη της δεκαετίας του 1950 στα 8.400.000 δρχ.
605

.  

 Η Προφίν ήταν από τις εταιρείες του ομίλου των Αφων Λαναρά που είχε μια 

σταθερά ανοδική πορεία έχοντας αποκτήσει πολύ καλή φήμη
606

.  Αυτός ήταν και ο 

λόγος για τον οποίο ο ΟΧΟΑ ζήτησε το 1955 από την εταιρεία να χορηγήσει εγγύηση 

για ποσό 75.000$ και να συσταθεί ενέχυρο για 28.200 μετοχές της
607

, προκειμένου να 

πραγματοποιηθεί ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων δανείων της ΚΕΔ των 

Εριοκλωστηρίων Πεννιέ. Οι ισολογισμοί της εταιρίας που διαθέτουμε αποδεικνύουν 

την οικονομική ακμή της επιχείρησης, καθώς είναι όλοι κερδοφόροι, με 

αποτελέσματα σταθερά αυξανόμενα
608

. Το προβληματικό στοιχείο στους  

ισολογισμούς αυτούς ωστόσο (το οποίο όμως απαντάται σε πολλές επιχειρήσεις της 

περιόδου αυτής) ήταν οι αυξανόμενες υποχρεώσεις σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια και 

το ενεργητικό της επιχείρησης
609

.    

 Η επιχείρηση  εξακολούθησε να λειτουργεί με την ίδια μορφή έως και το 

2001, οπότε  συγχωνεύτηκε με τα Κλωστήρια Ναούσης
610

, τα οποία ανήκαν μαζί με 

την Προφίν στο μέρος των επιχειρήσεων των Αφων Λαναρά που είχε ελεγχθεί από το 

Χρήστο Θ. Λαναρά
611

. Είχε μεταφερθεί στο κτιριακό συγκρότημα των 

Εριοκλωστηρίων Πεννιέ στον Κηφισό, και έως το 1995 Πρόεδρος του Δ.Σ. 

αναφερόταν ο Χρήστος Θ. Λαναράς.  

                                                 
604

 Φάκελος ΠΙΟΠ Εριοκλωστήρια Πεννιέ, «Εκθέσεις Ελέγχου», ο.π. Έκθεση Γκλαβάνη. 
605

 Ο πρώτος ισολογισμός με το ποσό αυτό που έχουμε στη διάθεση μας ήταν του 1958. Δεν 

διαθέτουμε εκείνο του 1957, οπότε δεν γνωρίζουμε αν τότε έγινε η τελευταία αυτή αύξηση του μτχ. 

κεφαλαίου. Έως και το 1969 το μετχ. κεφάλαιο  της επιχείρησης παρέμενε στα 8.400.000 δρχ.   
606

 Βλ. και Φάκελο ΠΙΟΠ Λαναρά-Κύρτση «Πληροφορίαι» FOA2/SE2/SS4/FI43001/SFL12, όπου 

στις πληροφορίες της ΕΤΕ του 1955 αναφέρεται ότι η Προφίν θεωρείται το τελειότερο φινιριστήριο 

της Ελλάδας.    
607

 Όπως ήδη έχουμε αναφέρει, οι ενεχυριασθείσες μετοχές που ανήκαν στα Εριοκλωστήρια Πεννιέ 

αποδεσμεύτηκαν από τον ΟΧΟΑ το 1957, πωλήθηκαν αμέσως και εξαγοράστηκαν από τους κύριους 

μετόχους της Προφίν. Το 1964 έγινε άρση της εγγύησης έναντι των Εριοκλωστηρίων Πεννιέ με την 

ίδρυση των Κλωστηρίων Ναούσης.  
608

 Ξεκινώντας από το 1954 τα μικτά κέρδη ανέρχονταν σε 4.837.411,25 δρχ. το 1960 ήταν 8.034.010 

δρχ. και το 1969 18.246.821,70 δρχ. 
609

 Το 1954 ο δείκτης μόχλευσης (ίδια κεφάλαια/υποχρεώσεις) ήταν 2,23, το 1960 ήταν 0,77 ενώ το 

1969 ήταν μόλις 0,34. Αντίστοιχα ο βαθμός δανειακής κάλυψης (Υποχρεώσεις/ενεργητικό) το 1954 

ήταν 23%, το 1960 ήταν 32% ενώ το 1969 είχε ανέλθει σε 75%.  
610

 Οι τελευταίο ισολογισμοί παρουσιάζουν ζημιογόνα αποτελέσματα και μεγάλο ποσό υποχρεώσεων, 

ενδεικτικά της κρίσης που παρουσίασε κατά τα τέλη της δεκαετίας του 1990 η κλωστοϋφαντουργία  

στην Ελλάδα. 
611

 Ο Χριστόδουλος Στ. Λαναράς είχε πάρει τον έλεγχο των Μακεδονικών Κλωστηρίων. 
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3.Τα Εριουφαντήρια Αθηνών  

Η επιχείρηση των Εριουφαντηρίων Αθηνών ιδρύθηκε την 30-11-1949 από τον 

Θωμά Χρ. Λαναρά και το σύγαμπρο του Παναγιώτη Αθ. Πιπιλή
612

, και ξεκίνησε τις 

εργασίες της τον Ιανουάριο του 1951, αφού προχώρησαν στην ανέγερση εργοστασίου  

στην οδό Δυρραχίου στα Σεπόλια, σε οικόπεδο 4.400 τ.μ. με αξία αγοράς 

153.733.000 δρχ. Το μετοχικό κεφάλαιο αρχικά ανήρχετο σε 500 εκατ. δρχ. 

διαιρούμενο σε 20.000 μετοχές, αυξήθηκε τον Οκτώβριο του 1951 σε 1 δισ. δρχ. και 

διαμορφώθηκε μετά τα μέσα της δεκαετίας του 1950 σε 2.549.400 δρχ διαιρούμενο 

σε 14.000 μετοχές. Ο Θωμάς Λαναράς ήταν Πρόεδρος του Δ.Σ. , ο Παναγιώτης 

Πιπιλής Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής, ενώ ο Χρήστος Λαναράς και η Μαίρη  

Πιπιλή, Σύμβουλοι
613

. Η επιχείρηση κατασκεύαζε και εμπορευόταν μάλλινα 

υφάσματα με την επωνυμία Ερυφάν, και απασχολούσε 30 εργάτριες. Έως και τα τέλη 

του 1953 ο μηχανολογικός εξοπλισμός περιελάμβανε 10 διπλόφαρδους ιστούς, μια 

διάστρα, μια μασουρίστρα και 1 μπομπινουάρ
614

.  

 Η επιχείρηση κατά τα πρώτα έτη της λειτουργίας της, εξαρτιόταν 

αποκλειστικά από τα Εριοκλωστήρια Πεννιέ όσον αφορά στην προμήθεια νημάτων 

για την παρασκευή των υφασμάτων, γεγονός που καθιστούσε αναγκαία την συνεχή 

παροχή πιστωτικών διευκολύνσεων εκ μέρους της προμηθεύτριας εταιρείας
615

. Κατά 

τον πρόχειρο ισολογισμό που συνέταξαν οι Βρετανοί ορκωτοί λογιστές  για το 1951, 

το ποσό των οφειλών της εταιρείας προς τα Εριοκλωστήρια Πεννιέ ανερχόταν σε 

1.146.000.000 δρχ.
616

, ποσό αρκετά σημαντικό, αν λάβουμε υπόψη ότι οι συνολικές 

πωλήσεις κατά το 1951 ήταν 2.164.000.000 δρχ. Παρά τις βεβαιώσεις του Δ/ντος 

Συμβούλου ότι η εταιρεία θα μείωνε το οφειλόμενο υπόλοιπο, και θα διενεργούσε 

όλες τις συναλλαγές με μετρητά, αυτό τελικώς δεν κατέστη δυνατόν. Στις 

                                                 
612

 Όπως αναφέρει έγγραφο της Εμπορικής Τράπεζας της 21-12-1953 στο Φάκελο ΠΙΟΠ 

Εριοκλωστήρια Πεννιέ, «Πληροφορίαι», ο.π. ο Πιπιλής ήταν απόστρατος αξιωματικός, Διευθυντής για 

χρόνια της Ελληνικής Εριουργίας ΑΕ, και μέτοχος της Προφίν. 
613

 Σύμφωνα με το αρχικό καταστατικό ο Παναγιώτης Πιπιλής κατείχε 13.000 μτχ, η Μαρίκα Πιπιλή 

5.000 μτχ, και οι Θωμάς και Χρήστος Λαναράς από 1000 μτχ έκαστος. Με την αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου οι 40.000 μτχ κατανεμήθηκαν ισόποσα (από 10.000 μτχ) σε όλους τους μετόχους.  
614

 Οι χώροι του  εργοστασίου είχαν την δυνατότητα στέγασης περισσότερων μηχανημάτων, και 

σύμφωνα με τα λεγόμενα του Δ/νοντα Συμβούλου προς τους Βρετανούς Λογιστές τον Απρίλιο του 

1952, η εταιρεία χρειαζόταν άλλους 10 αργαλειούς αξίας 4,5 δις. δρχ. πλέον διαφόρων εξόδων ποσού 

100 εκατ. δρχ., αλλά οι προσπάθειες για την απόκτηση τους έως τότε είχαν αποβεί άκαρπες.   
615

 Αν και η αποστολή των Βρετανών Ορκωτών Λογιστών στην έκθεση τους της 01-05-1952 

υπολογίζουν ότι οι πωλήσεις των Εριοκλωστηρίων προς την εταιρεία για το 1951 ποσού 2.244.000.000 

δρχ. αποτελούσαν ένα πολύ μικρό μερίδιο των συνολικών τους πωλήσεων για εκείνη την περίοδο. 
616

 Ποσό που αντιστοιχεί σε πίστωση 5 ½ μηνών , διάρκεια συνήθης στην Ελλάδα σύμφωνα με τον 

Δ/νοντα Σύμβουλο, και εύλογη (πάντα σύμφωνα με τον ίδιο) σε σχέση με την προμηθευθείσα 

ποσότητα νήματος. 
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παρατηρήσεις της έκθεσης των Βρετανών συμβούλων σε έκθεση που συνέταξαν για 

λογαριασμό του ΟΧΟΑ της 27-05-1955, σημειώνεται ότι τα Εριοκλωστήρια Πεννιέ 

κατέβαλαν και άλλα σημαντικά ποσά ως δάνειο προς τα Εριουφαντήρια Αθηνών
617

. 

Πράγματι στον ισολογισμό του 1954 που παραθέτουν στην έκθεση τους, αναφέρεται 

δάνειο ποσού 2.272.000 δρχ. από τα Εριοκλωστήρια και 22.000 δρχ. από την 

Προφίν
618

. Φαίνεται ότι στις επόμενες χρήσεις αυτές οι οφειλές εξοφλήθηκαν 

σταδιακά, καθώς δεν ανευρίσκονται παρόμοια ποσά σε μεταγενέστερους 

ισολογισμούς. 

Η οικονομική πορεία της επιχείρησης είχε αρκετές διακυμάνσεις. Αν και δεν 

έχουμε στη διάθεση μας όλους τους ισολογισμούς της, μπορούμε να σχηματίσουμε 

μια εικόνα από τα μέσα της δεκαετίας του 1950, έως και τα μέσα της δεκαετίας του 

1960. Στον αρχικό ισολογισμό του 1951 παρατηρούμε ότι οι επενδύσεις σε πάγια 

(1.117.000.000 δρχ.) υπερβαίνουν το μετοχικό της κεφάλαιο (1 δισ. δρχ.) γεγονός που 

εξηγεί την εξάρτηση της από τους πιστωτές της (βασικά τα Εριοκλωστήρια Πεννιέ) 

για Κεφάλαιο Κίνησης. Η χρήση είναι ζημιογόνα, γεγονός αναμενόμενο για μια 

νεοϊδρυθείσα επιχείρηση. Στον ισολογισμό του 1954 αντιθέτως το ποσό των 

πωλήσεων έχει αυξηθεί (5.587.000 δρχ.) και αντιστοίχως σημειώνεται κερδοφορία
619

, 

εφικτή όμως μόνο με τις πιστωτικές διευκολύνσεις των Εριοκλωστηρίων Πεννιέ, τα 

οποία κατέχουν παραπάνω από τις μισές υποχρεώσεις της εταιρείας
620

. Στους 

επόμενους ισολογισμούς που διαθέτουμε η εικόνα αντιστρέφεται. Στη χρήση του 

1956 συνεχίστηκε μεν η κερδοφορία
621

, το μετοχικό κεφάλαιο όμως αυξήθηκε από 1 

εκατ. δρχ
622

. το 1954 σε 2.150.000 δρχ. , ενώ οι υποχρεώσεις είχαν μειωθεί  περίπου 

κατά το ήμισυ εκείνων του 1954
623

. Η χρήση του 1958 παρουσιάζεται  ζημιογόνα 

αλλά το αποτέλεσμα είναι λογιστικό, καθώς οι ζημίες προκύπτουν μόνο από 

αποσβέσεις
624

, ενώ το ενεργητικό της εταιρείας έχει αυξηθεί πάνω από 50%
625

.   

                                                 
617

 Γεγονός που καταδεικνύει ότι οι πιστωτικές διευκολύνσεις από πλευράς των Εριοκλωστηρίων 

συνεχίστηκαν και μετά το 1951, και είχαν λάβει πλέον την μορφή του δανείου. 
618

 Φάκελος ΠΙΟΠ Εριοκλωστήρια Πεννιέ, «Εκθέσεις Ελέγχου» ο.π.,  Έκθεσις Βρετανών Συμβούλων 

εν Ελλάδι, 27-07-1955. 
619

 Τα μικτά κέρδη ανέρχονται σε 792.000 δρχ. ενώ τα καθαρά κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων σε 

184.000 δρχ. 
620

 2.272.000 δρχ. δάνειο από τα Εριοκλωστήρια και 22.000 δρχ. δάνειο από την Προφίν, σύνολο 

2.294.000 δρχ σε συνολικές υποχρεώσεις 4.381.000 δρχ. 
621

 Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 1.483.637 δρχ. ενώ τα καθαρά σε 813.453 δρχ. 
622

 Όπως είχε διαμορφωθεί το αρχικό 1 δισ. δρχ. μετά την υποτίμηση του 1953. 
623

 Συγκεκριμένα σε 2.853.920 δρχ. , γεγονός που μας οδηγεί να εικάσουμε ότι η εισφορά του 

μετοχικού κεφαλαίου εξόφλησε παλαιές απαιτήσεις. 
624

 Τα μικτά κέρδη ανέρχονται σε 1.009.212 δρχ., τα διάφορα έξοδα σε 938.477 δρχ. και οι διάφορες 

αποσβέσεις σε 301.334 δρχ., έτσι προκύπτουν οι ζημίες ποσού 229.688,50 δρχ. 
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Μετά το θάνατο του Θωμά Λαναρά το 1961, Πρόεδρος του Δ.Σ. αναλαμβάνει 

ο Χρήστος Λαναράς. Δεν διαθέτουμε στοιχεία για τον ισολογισμό του 1959, αλλά 

όπως φαίνεται οι ζημιογόνες χρήσεις επανέρχονται κατά το 1960
626

. Τα επόμενα δύο 

έτη η κατάσταση επιδεινώνεται καθώς το ενεργητικό συρρικνώνεται
627

, ενώ και οι 

δύο χρήσεις 1961 και 1962 είναι ζημιογόνες, κυρίως εξαιτίας μειωμένων εσόδων και 

συσσώρευσης μεγάλων επισφαλών απαιτήσεων κατά τη χρήση του 1961
628

. Η εικόνα 

της επιχείρησης φαίνεται πάλι να αλλάζει κατά τις χρήσεις 1963-1964, οπότε και 

επανέρχεται σε κερδοφορία, εξαιτίας κυρίως της μεγάλης αύξησης των μικτών της 

κερδών
629

, παρουσιάζοντας μια σχετική ανάκαμψη σε σχέση με τις αρχές της 

δεκαετίας του 1960. Περίπου στα ίδια επίπεδα εμφανίζονται και στον τελευταίο 

ισολογισμό (1967) που έχουμε στη διάθεση μας
630

. Δεν γνωρίζουμε πότε και υπό 

ποιες συνθήκες, τα Εριουφαντήρια Αθηνών διέκοψαν τις εργασίες τους, ή 

μεταβιβάστηκαν σε κάποια άλλη εταιρεία. 

 

 

4. Η Χρισλάν 

Το υφαντήριο Χρισλάν ιδρύθηκε ως Ανώνυμη εταιρεία την 15-11-1951.  

Ουσιαστικά αποτελούσε συνέχεια της από το Μάρτιο του 1950 ιδρυθείσας 

επιχείρησης Κυρτέξ- Κιρκίνη ΑΕ. Η εταιρεία ξεκίνησε τις εργασίες της από το 

εργοστάσιο Κιρκίνη στον Βοτανικό, τον Απρίλιο του 1950, αλλά στη συνέχεια και 

αφού εξαγοράστηκε από την οικογένεια Λαναρά, μετέφερε τις εργασίες της σε 

νεόδμητο εργοστάσιο στην προέκταση της οδού Δυρραχίου (Κωνσταντινουπόλεως) 

στο Περιστέρι, σε οικόπεδο 8.184 τ.μ.
631

. Οι εγκαταστάσεις προβλεπόταν να 

φιλοξενήσουν 50 αργαλειούς αλλά τελικώς  εξοπλίστηκαν μόνο με 14 διπλόφαρδους 

ιστούς με τα αντίστοιχα βοηθητικά μηχανήματα. Η εταιρεία κατασκεύαζε ανδρικά 

και γυναικεία μάλλινα υφάσματα. Το αρχικό της μετοχικό κεφάλαιο ήταν 2 δις. δρχ. 

                                                                                                                                            
625

 Από 6.102.471 δρχ. το 1956 σε 9.314.819 δρχ. το 1958. 
626

 Ζημία ποσού 4.221 δρχ. 
627

 Συγκεκριμένα ανέρχεται σε 5.302.302 δρχ. το 1961, και σε 5.418.762 δρχ. το 1962, ενώ το 1958 

ήταν 9.314.819 δρχ. 
628

 Τα ακαθάριστα έσοδα ήταν 500.308 δρχ. για το 1961 ενώ οι επισφαλείς απαιτήσεις ήταν 331.368,50 

δρχ γεγονός που οδήγησε σε ζημίες ποσού 439.512 δρχ. το 1961, και συνέβαλε στη συσσώρευση 

ζημιών για την επόμενη χρήση του 1962 (399.686,50 δρχ.). 
629

 Από 721.369 δρχ. το 1962 τα μικτά έσοδα ανέρχονται σε 1.100.593 δρχ. το 1963 και σε 902.701 

δρχ. το 1964. 
630

 Ακαθάριστα κέρδη για το 1967 860.625 δρχ. 
631

 Τμήμα των εγκαταστάσεων είχε διαχωριστεί από το κυρίως τμήμα του εργοστασίου και είχε 

εκμισθωθεί στην επιχείρηση του κ. Κιρκίνη για 18 μήνες από την 06-09-1951 χωρίς την καταβολή 

μισθώματος.  
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και κατανεμόταν σε 80.000 μετοχές αξίας 25.000 δρχ. έκαστη. Τα Εριοκλωστήρια 

Πεννιέ κατείχαν το 45% του μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης
632

. Το αρχικό Δ.Σ. 

περιελάμβανε τον Χριστόδουλο Λαναρά ως Πρόεδρο, τον Χρήστο Λαναρά ως 

Αντιπρόεδρο και τον Πέτρο Τσικνάκο ως Διευθύνοντα Σύμβουλο
633

. Μετά το 1953 

βρίσκουμε τον Χρήστο Λαναρά ως Πρόεδρο του Δ.Σ., ενώ το 1957 εμφανίζεται 

διαφοροποιημένη η εικόνα του Δ.Σ.
634

. Έως και μετά τα μέσα της δεκαετίας του 1950 

το εργοστάσιο φαίνεται να απασχολούσε περί τους 55 - 60 εργατοϋπαλλήλους
635

.  

Δε διαθέτουμε όλους τους ισολογισμούς της εταιρείας από την ίδρυση της έως 

και τα μέσα της δεκαετίας 1960. Έχουμε ωστόσο στη διάθεση μας αρκετούς, ώστε να 

σχηματίσουμε μια εικόνα για την οικονομική της πορεία σε βάθος 15ετίας. Έτσι ο 

πρώτος ισολογισμός είναι υπερδωδεκάμηνης χρήσης από την 12
η
 Απριλίου 1950 έως 

και την 31
η
 Δεκεμβρίου 1951.  Ως  πρώτη παρατήρηση θα σημειώναμε (όπως έκαναν 

και οι Βρετανοί Λογιστές), ότι ενώ το αρχικό μετοχικό είναι 2 δισ. δρχ. , το ποσό που 

διατέθηκε για πάγιο ενεργητικό ήταν 2.618.460.720 δρχ.
636

, και οι προμηθευτές (εν 

προκειμένω τα Εριοκλωστήρια Πεννιέ) κάλυψαν τη διαφορά που εμφανιζόταν και 

ολόκληρο το αναγκαίο υπόλοιπο του κυκλοφορούντος ενεργητικού που χρειαζόταν η 

επιχείρηση
637

. Οι λογιστικές ζημίες ήταν 308.522.180 δρχ. αλλά ο ισολογισμός 

ουσιαστικά καταδείκνυε ότι η εταιρεία είχε ιδρυθεί με ελάχιστα κεφάλαια σε σχέση 

με αυτά που χρειαζόταν
638

. Ο Δ/νων Σύμβουλος της εταιρείας είχε δεσμευθεί στους 

Βρετανούς Ορκωτούς Λογιστές τον Απρίλιο του 1952, ότι με τα μελλοντικά ετήσια 

κέρδη, θα μείωνε τις υποχρεώσεις προς τα Εριοκλωστήρια
639

. Τελικώς αυτό, μέσα 

στα επόμενα έτη, δεν κατέστη δυνατό.  

                                                 
632

 Οι υπόλοιπες μετοχές κατανέμονταν ως εξής: Χριστόδουλος Στ. Λαναράς 16.000 μτχ, Χρήστος 

Θωμά Λαναράς 16.000 μτχ, Αντώνιος Χρηστίδης 12.000 μτχ. 
633

  Φάκελος ΠΙΟΠ Εριοκλωστήρια Πεννιέ, «Εκθέσεις Ελέγχου» ο.π. Έκθεση Βρετανών ορκωτών 

λογιστών 01-05-1953. Τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. ως Σύμβουλοι ήταν οι εξής: Χρίστος και Αντώνιος 

Χρηστίδης, Χαράλαμπος Σεπεντζής και Γεώργιος Σταμπολτζής.  
634

 Συγκεκριμένα δεν εμφανίζεται καθόλου ο Χριστόδουλος Λαναράς, Αντιπρόεδρος είναι ο Χρήστος 

Χρηστίδης, ενώ ως Σύμβουλος εμφανίζεται και ο Βασίλειος Μουκταρόπουλος. 
635

 Φάκελος ΠΙΟΠ Εριοκλωστήρια Πεννιέ, «Πληροφορίαι», ο.π., πληροφορίες της Εμπορικής 

Τράπεζας 11-02-1953 και ΕΤΕ 1957. 
636

 Το τελικό ποσό ανερχόταν σε 2.561.000.000 δρχ. μετά την κράτηση για κάλυψη ιδρυτικών εξόδων 

ποσού 56.731.000 δρχ.  
637

 Καθώς οι υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές ανέρχονταν σε 3.649.917.300 δρχ. σε σύνολο 

6.542.000.000 δρχ. (πιστώσεις δηλαδή σύμφωνα με του Βρετανούς λογιστές 6 1/2 μηνών) ενώ προς τις 

Τράπεζες μόλις 19.206.000 δρχ. 
638

 Φαινόμενο που είδαμε να επαναλαμβάνεται και στα Εριουφαντήρια Αθηνών. 
639

 Αξιοσημείωτο είναι ότι ούτε οι ίδιοι οι Βρετανοί Λογιστές πείσθηκαν με τον ισχυρισμό αυτό καθώς 

παρατήρησαν ότι «…μικρά εμπιστοσύνη δύναται να δοθεί είτε εις τα υπολογιζόμενα κέρδη είτε εις το 

λεγόμενον υπόλοιπον των διαθέσιμων μετρητών προς εξόφλησιν.».    
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Έτσι στη χρήση του 1953 δηλώνονται καθαρά κέρδη ποσού 586.278.500 δρχ. 

τα οποία όμως είναι λογιστικά καθώς το ποσό των υποχρεώσεων προς τη μητρική 

εταιρεία είχε ανέλθει ήδη σε 4.485.967.050 δρχ., χωρίς αυτό να αποτρέπει την 

επιχείρηση από το να αποδίδει μέρισμα στους μετόχους της
640

. Η κατάσταση δεν 

βελτιώθηκε ιδιαίτερα στην επόμενη χρήση του 1954, όπου στις υποχρεώσεις έναντι 

των Εριοκλωστηρίων, προστίθενται και άλλες έναντι της Προφίν και έναντι των 

Συμβούλων της επιχείρησης
641

. Χαρακτηριστικά αναφέρεται η μείωση των μεικτών 

και των καθαρών κερδών σε σχέση με την προηγούμενη χρήση
642

, ώστε να τονιστεί η 

μη ικανοποιητική οικονομική απόδοση της εταιρείας. Παρόλα αυτά οι μετοχές που 

κατείχαν τα Εριοκλωστήρια Πεννιέ στη Χρισλάν (36.000 μτχ) ενεχυριάσθηκαν το 

Δεκέμβριο του 1955, ώστε να μπορέσει να επιτευχθεί η ρύθμιση των δανείων ΚΕΔ 

της μητρικής εταιρείας. Δεν είναι τυχαία η παρατήρηση της Έκθεσης των Βρετανών 

Λογιστών του Ιουνίου 1956, ότι τα Εριοκλωστήρια Πεννιέ χρειάζονταν επιπλέον 

Κεφάλαιο Κίνησης ώστε να χρηματοδοτήσουν την χορήγηση των απαιτούμενων 

πρώτων υλών για τη Χρισλάν, που απορροφούσε περίπου το 30% της παραγωγής 

τους
643

. Η ενεχυρίαση των μετοχών ήρθη τον Αύγουστο του 1957. Η οικονομική 

κατάσταση ωστόσο επιδεινώθηκε στη χρήση του 1957, όπου παρά την αύξηση του 

μετοχικού κεφαλαίου σε 3.232.000 δρχ., οι πιστώσεις των Εριοκλωστηρίων 

αυξάνονται πλέον σε 8.968.000 δρχ.
644

 (σε σύνολο 9.079.633 δρχ. υποχρεώσεων προς 

πιστωτές), ενώ έχουν προστεθεί και υποχρεώσεις έναντι Τραπεζών (3.684.128,70 

δρχ.). Τα καθαρά κέρδη ανέρχονται σε μόλις 16.498 δρχ.
645

. Το 1959 πλέον η χρήση 

αποβαίνει ζημιογόνα, αν και οι συνολικές υποχρεώσεις μειώνονται
646

.  

Κατά τη δεκαετία του 1960 η πορεία της επιχείρησης δεν αλλάζει ιδιαίτερα. 

Μετά από άλλη μια ζημιογόνα χρήση του 1961, όπου και λαμβάνονται προβλέψεις 

για επισφαλείς πωλήσεις ποσού 1.341.332,50 δρχ. το 1962 η εταιρεία επανέρχεται 

στην κερδοφορία με καθαρά κέρδη ποσού 695.333 δρχ. αυξάνοντας όμως  

                                                 
640

 Ποσό 277.520.000 δρχ. 
641

 Συγκεκριμένα οι υποχρεώσεις ανέρχονταν σε 4.285.000 δρχ., 33.000 δρχ. , και 1.500.000 δρχ. 

αποτελούσαν τα «δάνεια παρά Συμβούλων». 
642

 Το 1953 τα μεικτά κέρδη ήταν 2.848.227.150 δρχ. ενώ το 1954, μετά το «κούρεμα» των 3 

τελευταίων μηδενικών, ανέρχονταν σε 2.019.000 δρχ. και τα καθαρά κέρδη μετά φόρων και 

αποσβέσεων σε μόλις 28.000 δρχ. 
643

 Φάκελος ΠΙΟΠ Εριοκλωστήρια Πεννιέ «Εκθέσεις Ελέγχου», ο.π. όπου και προσδιορίζεται το 

απαιτούμενο ποσό σε 150.000$. 
644

 Βλ. και πίνακα σε παράρτημα πιστώσεων προς την εταιρεία 1954-1958, σ.15, Εκθέσεις 2 Γκλαβάνη 
645

 Παρά τα κέρδη 314.000 δρχ. που απεκόμισε από την κοινοπραξία με την Μακφίν. Αξιοσημείωτη 

είναι στα διάφορα έξοδα η αμοιβή συμβούλων ποσού 174.000 δρχ. 
646

 Οι ζημίες ανέρχονται σε 1.275.273 δρχ. ενώ οι υποχρεώσεις προς πιστωτές σε 3.425.147 δρχ. και 

προς Τράπεζες σε 2.773.743 δρχ. 
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παράλληλα τις υποχρεώσεις της
647

. Οι υποχρεώσεις αυξάνονται ακόμη περισσότερο 

κατά τα επόμενα έτη
648

, ενώ χαρακτηριστικό είναι ότι ενώ αυξάνονται παράλληλα τα 

μεικτά και καθαρά κέρδη δεν πραγματοποιείται καμιά αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου της εταιρείας. Φαίνεται ότι η έλλειψη του κεφαλαίου κίνησης συνεχίζει να 

βασανίζει την επιχείρηση με συνέπεια τη συσσώρευση βραχυπρόθεσμων κυρίως 

υποχρεώσεων σε οποιαδήποτε μορφή (Τράπεζες, προμηθευτές, γραμμάτια 

πληρωτέα). Η εταιρεία ωστόσο συνεχίζει την πορεία της έως και τις αρχές του 2000, 

χωρίς όμως να γνωρίζουμε περαιτέρω στοιχεία για την οικονομική της κατάσταση και 

για τη μετοχική της σύνθεση
649

.   

 

 5. Τα Κλωστήρια Ναούσης 

 Η επιχείρηση συστάθηκε την 04-09-1963, και όπως ήδη έχουμε αναφέρει, 

ήταν το αποτέλεσμα της συνεργασίας των Εριοκλωστηρίων Πεννιέ και του 

Οργανισμού Βιομηχανικής Ανάπτυξης. Ο ΟΒΑ θα συμμετείχε στο 60% του 

κεφαλαίου με μετρητά (30 εκατ. δρχ.), ενώ τα Εριοκλωστήρια Πεννιέ με το υπόλοιπο 

40 % σε είδος (με το παλιό εργοστάσιο των Εριοκλωστηρίων στη Νάουσα) και σε 

μετρητά (σύνολο 20 εκατ.δρχ.). Τα μέλη του Δ.Σ. θα ορίζονταν κατ’ αναλογία με το 

ποσοστό συμμετοχής του κάθε φορέα στην εταιρεία, από τα 7 μέλη ο ΟΒΑ θα 

καθόριζε τα 4 ενώ τα Εριοκλωστήρια Πεννιέ τα 3.   Ήδη όμως από την πρώτη 

συνεδρίαση ανατέθηκε η εκπροσώπηση της εταιρείας στον Αντιπρόεδρο και 

Διευθύνοντα Σύμβουλο Χριστόδουλο Λαναρά , και τον αναπληρωτή του Χρήστο 

Λαναρά, ώστε να γίνει αμέσως αντιληπτό ποια πλευρά των μετόχων θα διαχειριζόταν 

την επιχείρηση
650

.  

Σκοπός της εταιρείας ήταν η δημιουργία κλωστηρίου 25.580 ατράκτων, εκ 

των οποίων οι 15.000 καινούργιες, από το γνωστό εργοστάσιο της Rieter στην 

                                                 
647

 Από 4.178.341 δρχ σε 7.783.697 δρχ. εξαιτίας κυρίως της αύξησης των τραπεζικών της 

υποχρεώσεων σε 4.956.953 δρχ. Αξιοσημείωτος επίσης είναι ο σχεδόν μηδενισμός των υποχρεώσεων 

προς προμηθευτές (65. 576,50 δρχ. έναντι 3.151.144 δρχ το 1961) με παράλληλη μεγάλη αύξηση των 

πληρωτέων γραμματίων (2.003.000 δρχ). 
648

 Έτσι το 1963 οι υποχρεώσεις έφτασαν στο περίπου 75% του ενεργητικού (13.575.558 δρχ.), και το 

1964 στο 80% (21.800.978 δρχ.) για να παραμείνουν και στην επόμενη χρονιά στα ίδια επίπεδα.  
649

 Στην ιστοσελίδα https://www.nbgam.gr/funds/pd/ex/ex951200400.pdf, όπως εθεάθη την 18-05-

2016, αναλύεται το χαρτοφυλάκιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Δήλος μικτό εσωτερικού, και 

αναφέρονται κοινές (14.344 τμχ αξίας 143,44€) και προνομιούχες μετοχές (2.350 τμχ. αξία 23,50€) της 

εταιρείας, στο κομμάτι των μη εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.  
650

 Ενδεικτική είναι η παρουσία ως Συμβούλου του Τρύφωνα Κουταλίδη, δικηγόρου και συζύγου ως 

το 1996 της Χριστίνας Θωμά Λαναρά. Τη θέση του στο Δ.Σ. της εταιρείας θα τη διατηρήσει έως και το 

1998 (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.). 

https://www.nbgam.gr/funds/pd/ex/ex951200400.pdf
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Ελβετία
651

. Σύμφωνα με το σκεπτικό των μετόχων, η λειτουργία του εργοστασίου θα 

συνεισέφερε θετικά στην μεταποίηση του ελληνικού βαμβακιού, θα βελτίωνε το 

εμπορικό ισοζύγιο της χώρας καθώς βασική επιδίωξη ήταν η εξαγωγή του προϊόντος 

σε τρίτες χώρες, και θα βοηθούσε την τόνωση της οικονομικής ζωής της Νάουσας με 

την απασχόληση εντόπιου εργατικού δυναμικού και χρήσης τοπικών υπηρεσιών. 

Προϋπόθεση για την επίτευξη του σκοπού λειτουργίας των Κλωστηρίων ήταν η 

χρηματοδότηση από τον ΟΧΟΑ ποσού 1.083.033$ για την αγορά του νέου 

μηχανολογικού εξοπλισμού και την ολοκλήρωση των κτιριακών εγκαταστάσεων σε 

οικόπεδο το οποίο έπρεπε να απαλλοτριωθεί
652

.  

Η χρηματοδότηση όπως είδαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο εγκρίθηκε από τον 

ΟΧΟΑ την 06/07-03-1964, και η νέα εταιρεία προέβη με το άρθρο 38 του 

καταστατικού της και στην αναδοχή χρέους των παλαιών δανείων ΚΕΔ των 

Εριοκλωστηρίων Πεννιέ. Το δάνειο ήταν δεκαετές με επιτόκιο 6% και εξόφληση με 

εξαμηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις. Η πρώτη δόση ήταν απαιτητή την 01-01-1967. 

Ως εξασφάλιση θα εγγραφόταν ά υποθήκη στις νέες εγκαταστάσεις, και ΄β υποθήκη 

στον υφιστάμενο εργοστάσιο των Εριοκλωστηρίων Πεννιέ. Έως και τον Σεπτέμβριο 

του 1964 είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία αγοράς του οικοπέδου, και είχαν 

παραληφθεί τα νέα μηχανήματα για τη λειτουργία του νέου κλωστηρίου
653

. 

Το Σεπτέμβριο του 1964 ιδρύθηκε από την κυβέρνηση του Γεωργίου 

Παπανδρέου η ΕΤΒΑ, η οποία απορρόφησε και τις εργασίες του ΟΧΟΑ. Καθώς δεν 

έχουμε πρόσβαση στο αρχείο του οργανισμού αυτού, δεν γνωρίζουμε την πορεία της 

εξυπηρέτησης των χρηματοδοτήσεων που είχε αναλάβει η επιχείρηση, ούτε και πότε 

το νέο εργοστάσιο ξεκίνησε τις εργασίες του. Από τα λίγα έγγραφα της ΕΤΒΑ που 

έχουμε στη διάθεση μας φαίνεται ότι υπήρξαν δυσκολίες στην πληρωμή της πρώτης 

                                                 
651

 Το υφιστάμενο εριοκλωστήριο θα ενοικιαζόταν για μια τριετία έναντι μηνιαίου μισθώματος 70.800 

δρχ. στα Εριοκλωστήρια Πεννιέ. 
652

 Το οικόπεδο εκτάσεως 29.706 τ.μ. ήταν το αποτέλεσμα συνένωσης 12 ιδιοκτησιών οι οποίες 

απαλλοτριώθηκαν, και βρίσκονταν εκτός της πόλεως της Νάουσας, στον επαρχιακό δρόμο για το 

άλσος Αγίου Νικολάου, βλ. Φάκελο ΠΙΟΠ Κλωστήρια Ναούσης «Συμβόλαια και Συμβάσεις» 

FOA3/SE6/SS3/FI3P111/SF2. 
653

 Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι είχαν παραληφθεί έως και το Σεπτέμβριο του 1964 ένα συγκρότημα 

σκούτσερ, 30 κλώστριες των 500 ατράκτων έκαστη, 36 χάρτζια, 4 προγνέστριες, 4 σύρτες και 4 

διπλοστριπτικές, ενώ αναμένονταν ακόμη καθώς ήταν υπό φόρτωση, ακόμη 4 διπλοστριπτικές και 1 

convoyer (ιμάντας μεταφοράς). 
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τοκοχρεωλυτικής δόσης της 01-01-1967
654

, ενώ διατυπώνονταν και επιφυλάξεις για 

την μελλοντική πορεία της επιχείρησης
655

. 

Δε διαθέτουμε όλους τους ισολογισμούς της δεκαετίας 1960 για την 

επιχείρηση. Από αυτούς όμως που μελετήσαμε, προκύπτει ότι, παρά τα προβλήματα 

που εμφανίζονταν στα αρχικά έτη, κατά τα τέλη της δεκαετίας η επιχείρηση είχε 

κερδοφόρες χρήσεις με ανοδική τάση
656

. Η δεύτερη παρατήρηση ωστόσο αφορά τις 

υποχρεώσεις οι οποίες ξεπερνούν κατά πολύ τα ίδια κεφάλαια
657

. Στον τελευταίο 

ισολογισμό της δεκαετίας του 1960 (1969), εμφανίζεται ως Πρόεδρος του Δ.Σ. ο 

Χριστόδουλος Λαναράς και ως Διευθύνων Σύμβουλος ο Χρήστος Λαναράς.  

Από ότι φαίνεται, στη συνέχεια, υπήρξε διαχωρισμός των δραστηριοτήτων 

των δύο εξαδέλφων, και ο μεν Χρήστος ανέλαβε τα Κλωστήρια Ναούσης, ενώ ο 

Χριστόδουλος τα Μακεδονικά Κλωστήρια. Η επιχείρηση εισήχθη στο 

Χρηματιστήριο το 1973, και στη συνέχεια ίδρυσε μια σειρά θυγατρικών εταιρειών
658

. 

Το 1990, και μετά από σειρά συγχωνεύσεων, οι μέτοχοι των Κλωστηρίων Ναούσης 

ίδρυσαν την Κλωνατέξ, η οποία υπήρξε η πρώτη εταιρεία συμμετοχών στο ελληνικό 

Χρηματιστήριο. Έως και το 1998 ως Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος 

εμφανίζεται ο Χρήστος Λαναράς, ενώ από το επόμενο έτος αναλαμβάνει τη διοίκηση 

ολόκληρου του ομίλου ο γιος του, Θωμάς Λαναράς. Από εκεί και έπειτα η ιστορία 

των Κλωστηρίων Ναούσης ταυτίζεται με εκείνη του ομίλου Κλωνατέξ αρχικά, 

κατόπιν Ενωμένης Κλωστοϋφαντουργίας, ο οποίος έμελλε να αποτελέσει μέσα στη 

δεκαετία του 2000 το τελευταίο θύμα της χρηματιστηριακής ευφορίας του τέλους της 

δεκαετίας του 1990
659

. 

 

                                                 
654

 Όπως προκύπτει από έγγραφο της 16-03-1967, από όπου όμως εμφανίζονται τα παλαιά δάνεια της 

ΚΕΔ ενήμερα, Φάκελος ΠΙΟΠ Εριοκλωστήρια Πεννιέ «Αλληλογραφία» 

FOA2/SE2/SS4/FI43023/SF2, ο.π.. 
655

 ο.π. στο υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Επενδύσεων της ΕΤΒΑ της 09-11-1966. 
656

 Μικτό βιομηχανικό κέρδος 1968 15.802.247 δρχ., και 1969 25.367.490 δρχ. (δεν περιλαμβάνονται 

τα διάφορα άλλα έσοδα). 
657

 Στον ισολογισμό του 1969 οι υποχρεώσεις (περίπου 129.000.000 δρχ.) ήταν περίπου 2,5 φορές 

μεγαλύτερες από τα ίδια κεφάλαια (51.740.000 δρχ.). 
658

 Βλ. και την ιστοσελίδα http://www.tovima.gr/finance/finance-business/article/?aid=433204 όπως 

εθεάθη την 25-10-2016. Οι θυγατρικές ήταν η Τρικολάν ΑΕ (1974), η Βερλάν ΑΕ, η Ολυμπιακή ΑΕ 

(1978),  η Κολμπλάν ΑΕ.  και το 1985 η Fanco.  
659

 ο.π. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι με αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου σε διάφορες εταιρείες εικάζεται 

ότι συγκεντρώθηκαν περίπου 300 εκατ. ευρώ, αλλά το 2004, όταν ξεκίνησε η κατάρρευση του ομίλου, 

οι υποχρεώσεις είχαν ανέλθει σε περίπου 230 εκατ. ευρώ. Παρά το συνεχιζόμενο τραπεζικό δανεισμό 

και την υποστήριξη που έλαβε από συγγενικά πρόσωπα (ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, πολιτικός της ΝΔ, ο 

Σπύρος Καπράλος πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών και ο Μηνάς Ευφραίμογλου 

επιχειρηματίας, είχαν όλοι παντρευτεί τις αδελφές του Θωμά Λαναρά), τα εργοστάσια του ομίλου 

έκλεισαν σταδιακά μέσα στη δεκαετία του 2000 και ο ίδιος ο Θωμάς Λαναράς πέθανε το 2011.  

http://www.tovima.gr/finance/finance-business/article/?aid=433204
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Συμπεράσματα 

 Τα αδέλφια Σταύρος και Θωμάς Λαναράς στην προσπάθεια τους να 

διαφοροποιηθούν από τον παλαιό όμιλο Λαναρά, στον οποίο συμμετείχαν με τον 

αδελφό τους Θεόδωρο Λαναρά και άλλα συγγενικά πρόσωπα, θέλησαν να 

συγκροτήσουν ένα νέο όμιλο, ο οποίος θα ασχολούνταν καθετοποιημένα με όλους 

τους τομείς της κλωστοϋφαντουργίας. Η πρώτη εταιρεία που δημιούργησαν, τα 

Μακεδονικά Κλωστήρια λειτουργούσε συμπληρωματικά με τις άλλες εταιρείες του 

ομίλου, καθώς ασχολούνταν με επεξεργασία βαμβακονημάτων, και εξαιτίας του 

σύγχρονου εξοπλισμού της, διείσδυσε με μεγάλη επιτυχία στον τομέα των κλωστών. 

Η Προφίν που ιδρύθηκε κατόπιν, παρείχε στον νέο όμιλο των Αφων Λαναρά ένα 

μεγάλο πλεονέκτημα έναντι των άλλων κλωστοϋφαντουργιών, καθώς διέθετε και 

αυτή νέο εξοπλισμό που παρείχε ποιοτικότερες υπηρεσίες, και δούλευε κυρίως για 

τρίτες βιομηχανίες, οι οποίες δεν χρειάζονταν πλέον να επενδύσουν στον τομέα του 

φινιρίσματος. Οι επόμενες εταιρείες ωστόσο (τα Εριουφαντήρια Αθηνών και η 

Χρισλάν) ήταν υφαντουργικές, γεγονός που τις έκανε ευθέως ανταγωνιστικές με την 

παλαιά εριοβιομηχανία των Λαναρά-Κύρτση, και εξαιτίας των δυσχερειών που 

παρουσιάστηκαν στον τομέα της υφαντουργίας τη συγκεκριμένη περίοδο, δεν είχαν 

την αντίστοιχη πετυχημένη πορεία των δύο προηγούμενων επιχειρήσεων. 

Όπως είδαμε, όλες οι προηγούμενες επιχειρήσεις είχαν τις εγκαταστάσεις τους 

στην Αθήνα, γεγονός που δε τις διαφοροποιεί ιδιαίτερα σε σχέση με τις περισσότερες 

εταιρείες της αμέσως μεταπολεμικής περιόδου. Αντιθέτως, οι εγκαταστάσεις των  

Κλωστηρίων Ναούσης, της τελευταίας χρονολογικά  εταιρείας που δημιουργείται από 

τα Εριοκλωστήρια Πεννιέ και εξετάζουμε στην εργασία αυτή, βρίσκονται όντως στην 

Νάουσα, αν και η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται στην Αθήνα. Εκμεταλλευόμενοι 

την ευνοϊκή νομοθεσία που είχε ψηφιστεί για την ίδρυση επαρχιακών βιομηχανιών
660

, 

και την βολική πολιτική συγκυρία
661

, κατάφεραν να δημιουργήσουν μια βιομηχανία, 

που θα μοιραζόταν με το ελληνικό κράτος τους αρχικούς τουλάχιστον κινδύνους 

υλοποίησης μιας πραγματικά μεγάλης επένδυσης
662

.   

Ο όμιλος εταιρειών ο οποίος δημιουργήθηκε για να ανταγωνιστεί τον παλαιό 

ενιαίο όμιλο των Λαναράδων, με ισχυρή υποστήριξη έως και αποστράγγιση της 

                                                 
660

 Αρχικά με το Ν3323/1955 και με την τροποποίηση του με το Ν3765/1957.  
661

 Το 1963 συμπλήρωναν 11 χρόνια διακυβέρνησης από Δημοκρατικό Συναγερμό και ΕΡΕ, κόμματα 

που κάλυπταν ένα πολιτικό χώρο προνομιακό από παλαιότερα έτη για την οικογένεια Λαναρά.   
662

 Και θα αναλάμβαναν τα δανειακά βάρη των Εριοκλωστηρίων Πεννιέ, τα οποία πλέον 

λειτουργούσαν σαν σκιά της παλαιότερης επιχείρησης.  
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οικονομικής ικανότητας της μητρικής εταιρείας των Εριοκλωστηρίων Πεννιέ, ήδη 

από τα τέλη της δεκαετίας του 1950 είχε πετύχει τους στόχους του
663

. Καθώς, όπως 

είχε δηλώσει ο Χριστόδουλος Λαναράς, το κάθε μέλος της οικογένειας Λαναρά 

επιθυμούσε να διοικεί τη δική του επιχείρηση, οι εξάδελφοι Χρήστος και 

Χριστόδουλος Λαναράς διαχώρισαν και αυτοί τις δραστηριότητες τους κατά τη 

δεκαετία του 1960. Ο μεν πρώτος πήρε τον έλεγχο των Κλωστηρίων Ναούσης, τα 

οποία πλέον θα αποτελούσαν τη ναυαρχίδα των εταιρειών του, συμπεριλαμβανομένης 

και της Προφίν, ο δε δεύτερος ανέλαβε τα Μακεδονικά Κλωστήρια. Οι 

συγκεκριμένες επιχειρήσεις εκμεταλλευόμενες τη διεθνή οικονομική συγκυρία, και 

τους ευνοϊκούς χρηματοδοτικούς όρους από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, θα 

λειτουργήσουν με επιτυχία έως και τη δεκαετία του 1990. Κατόπιν, στα πρώτα χρόνια 

του 2000, μην έχοντας τη δυνατότητα και την οργανωτική ικανότητα να 

συναγωνιστούν τα χαμηλότερου κόστους  κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα των 

ασιατικών χωρών (της Κίνας αλλά και του Μπαγκλαντές, του Βιετνάμ κ.α.) θα 

καταρρεύσουν θεαματικά, εν μέσω μάλιστα χρηματιστηριακής καταστροφής. Θα 

αφήσουν πίσω τους χιλιάδες ανέργους, αλλά  και χιλιάδες κατεστραμμένους 

μικρομετόχους, συμπληρώνοντας το σκηνικό της αποβιομηχάνισης, που ήδη από τη 

δεκαετία του 1980 σημάδεψε την οικονομική ζωή της χώρας   
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 Αν λάβουμε υπόψη ότι από το 1956 η Εριοβιομηχανία Λαναρά-Κύρτση είχε τεθεί σε εκκαθάριση, 

ενώ η Προφίν και τα Μακεδονικά Κλωστήρια θεωρούνταν οι ποιοτικότερες επιχειρήσεις στον κλάδο 

τους, και ο νέος όμιλος των Αφων Λαναρά ως ένας από τους δυναμικότερους της χώρας. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

 Μέσα σε μία εκ προοιμίου περιορισμένη έκταση μιας διπλωματικής εργασίας 

προσπαθήσαμε να περιγράψουμε αρχικά τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες 

μέσα στις οποίες αναπτύχθηκε η βιομηχανική παραγωγή στην πόλη της Νάουσας και 

της ευρύτερης περιοχής, καθώς αυτές είχαν σημαντικό ρόλο στην ίδρυση και 

ανάπτυξη των ναουσαίικων κλωστοϋφαντουργιών, και κατά συνέπεια της 

βιομηχανίας των Αφων Χριστόδουλου Λαναρά. Στη συνέχεια εξετάσαμε την 

οικονομική πορεία του ομίλου  Λαναρά έως και την καταστροφή των εγκαταστάσεων 

του στη Νάουσα, το 1949, από το ΔΣΕ.  Στο κύριο μέρος της εργασίας μας 

αναφερθήκαμε στο Σχέδιο Μάρσαλ και στα θεσμικά όργανα τα οποία ήταν υπεύθυνα 

για τη χορήγηση των πιστώσεων του προγράμματος, τη χρηματοδότηση των 

Εριοκλωστηρίων Πεννιέ μέσω του προγράμματος των «συμμοριόπληκτων 

βιομηχανιών», την οικονομική κατάσταση της εταιρείας και τη διαδικασία 

αποπληρωμής των εν λόγω δανείων εν μέσω των εξελίξεων της δεκαετίας του 1950, 

και των αρχών της δεκαετίας του 1960, και στις θυγατρικές εταιρείες των 

Εριοκλωστηρίων Πεννιέ.  Στο τέλος της εργασίας θα προβούμε σε κάποια 

συμπεράσματα, ειδικότερα για τη συγκεκριμένη εταιρεία, και γενικότερα για τη 

χρηματοπιστωτική και γενικότερη οικονομική κατάσταση της υπό εξέταση περιόδου. 

Πολλά από τα αποτελέσματα της έρευνας μας μπορεί να μην θεωρηθούν πρωτότυπα, 

καθώς έχουν διατυπωθεί σε άλλες πραγματείες, οι οποίες διαπραγματεύονται την 

μεταπολεμική εποχή συνολικά. Για να τεκμηριωθούν ωστόσο τα χαρακτηριστικά της 

ελληνικής οικονομίας για τη συγκεκριμένη περίοδο, η οποία εν πολλοίς παραμένει 

ανεξερεύνητη, χρειάζεται επιπλέον αρχειακή διερεύνηση των επιχειρήσεων και των 

οργανισμών  που καθόριζαν τη λειτουργία τους, και όχι απλές θεωρητικές αναφορές 

σε κάποιες γενικές ιδιότητες της εποχής, οι οποίες αναπαράγονται αβίαστα και χωρίς 

κριτική διάθεση.  

 

Τα Εριοκλωστήρια Πεννιέ ήταν μια επιχείρηση της εποχής της, με αρκετές όμως 

διαφοροποιήσεις  

 Η επιχείρηση των Εριοκλωστηρίων Πεννιέ, μοιραζόταν πολλά 

χαρακτηριστικά με τις υπόλοιπες ελληνικές επιχειρήσεις της εποχής και του κλάδου. 

Ιδρύθηκε ως Ανώνυμος Εταιρεία μέσα στη δεκαετία του 1920, και αποτελούσε 

συνέχεια μια προϋπάρχουσας  επιχείρησης. Οι αρχικές της εγκαταστάσεις 
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κατασκευάστηκαν σε ένα επαρχιακό βιομηχανικό κέντρο, και στη συνέχεια, μέσα στη 

δεκαετία του 1930, επεκτάθηκαν και στην περιφέρεια της πρωτεύουσας. Ήταν 

οικογενειακή, καθώς οι βασικότεροι μέτοχοι ήταν μέλη της ευρύτερης οικογένειας 

Λαναρά αρχικά, και κατόπιν των Αδελφών Θωμά και Σταύρου Λαναρά, και το 

γεγονός αυτό αντικατοπτριζόταν και στη σύνθεση του Δ.Σ. της εταιρείας. Επέδειξε 

πνεύμα συνεργασίας με τις αρχές Κατοχής, παρολαυτά δεν υπέστη  κάποιες κυρώσεις 

μεταπολεμικά. Σημείωσε, όπως φάνηκε από τους ισολογισμούς της και τους 

οικονομικούς δείκτες που αναλύσαμε, γρήγορη μεταπολεμική οικονομική ανάκαμψη, 

και ενώ έλαβε σημαντικά ποσά μέσω του χρηματοδοτικού προγράμματος του Σχεδίου 

Μάρσαλ, η οικονομική της κατάσταση επιδεινώθηκε μετά τις αρχές της δεκαετίας 

του 1950, και δεν μπόρεσε να επανέλθει στα παλαιότερα κερδοφόρα αποτελέσματα.   

 Εκτός όμως από αυτά τα κοινά στοιχεία, η υπό εξέταση εταιρεία 

διαφοροποιούνταν από μεγάλο μέρος των υπολοίπων εταιρειών σε αρκετά σημεία. 

Βασικό στοιχείο που την ξεχώριζε από την ίδρυση της, ήταν οι επενδύσεις των 

μετόχων της σε νέο και όχι μεταχειρισμένο εξοπλισμό, και η παραγωγή μάλλινων 

νημάτων πεννιέ, τα οποία ήταν ποιοτικότερα από τα νήματα που παράγονταν έως 

τότε στην Ελλάδα. Το παραγόμενο προϊόν απορροφούσε αρχικά η αδελφή 

εριοβιομηχανία Λαναρά-Κύρτση, ενώ μετά τη διάσπαση του αρχικού ομίλου,  οι 

μέτοχοι των Εριοκλωστηρίων ίδρυσαν νέα εριουφαντήρια για να τα εφοδιάζουν με τα 

παραγόμενα νήματα. Ο νέος όμιλος ωστόσο συμπληρώθηκε μέσω των επιτυχημένων 

επενδύσεων στους κλάδους της βαμβακονηματουργίας και του φινιρίσματος των 

υφασμάτων. Πολλά από τα νέα μηχανήματα του ευνοϊκού χρηματοδοτικού 

προγράμματος των «συμμοριόπληκτων» βιομηχανιών εγκαταστάθηκαν και 

λειτούργησαν στο εργοστάσιο των Αθηνών και όχι στη Νάουσα, παρέχοντας στην 

επιχείρηση πλεονεκτήματα σε σχέση με ομοειδείς επιχειρήσεις. Οι πολιτικές 

διασυνδέσεις που διατηρούσαν οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης, διασφάλιζαν ότι θα 

μπορούσαν να προχωρήσουν σε διαδοχικές ρυθμίσεις των παλαιότερων οφειλών της 

μητρικής επιχείρησης, και να λάβουν πρόσθετη δημόσια χρηματοδότηση, ώστε να 

ξεπεράσουν την κρίση που έπληξε την κλωστοϋφαντουργία μετά το 1952. Πολλές 

από τις ανταγωνίστριες εταιρείες, παρά τις δικές τους προνομιακές επαφές  με τον 

πολιτικό και τραπεζικό χώρο, δεν μπόρεσαν να ανταπεξέλθουν στο βάρος των 

συσσωρευμένων οφειλών, υποχρεώθηκαν αρχικά να τεθούν σε δημόσια εκκαθάριση 

και στη συνέχεια να κλείσουν. 
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   Μεγάλο μέρος της διαφορετικής πορείας των Εριοκλωστηρίων Πεννιέ, 

βασιζόταν στις επιχειρηματικές αποφάσεις των μετόχων της. Τα οικονομικά  

αποτελέσματα τους βέβαια, όπως είδαμε αναλυτικά, είχαν καθοδική πορεία μετά τις 

αρχές της δεκαετίας του 1950, καθώς η διαμάχη που προκλήθηκε με το διαχωρισμό 

του παλαιού ομίλου Λαναρά εξασθένισε οικονομικά την εταιρεία, στερώντας της τον 

σίγουρο προορισμό των προϊόντων της, και εμπλέκοντας την σε μια πικρή δικαστική 

διένεξη που κράτησε χρόνια. Η προσπάθεια καθετοποίησης και διαφοροποίησης της 

παραγωγής της όμως οδήγησε στη δημιουργία ενός νέου ομίλου, που επέτρεψε τη 

συνέχιση της συνολικής κερδοφορίας του ομίλου, και την σχετικά ομαλή εκπλήρωση 

των ρυθμισμένων δανειακών υποχρεώσεων της μητρικής εταιρείας. Ως συνέπεια της 

υποστήριξης που παρείχε στις θυγατρικές εταιρείες, ωστόσο η εταιρεία περιόρισε τις 

εργασίες της και αποστραγγίστηκε  κεφαλαιακά. Δε βοήθησε την κατάσταση η 

διαγραφή των οφειλών των μετόχων προς την επιχείρηση με την πραγματοποιηθείσα 

μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, και η επαναχρηματοδότηση που παρείχαν οι ίδιοι 

με ιδιαίτερα υψηλό επιτόκιο. Η διατήρηση των εγκαταστάσεων της Νάουσας, παρά 

τις απολύσεις προσωπικού, και τις απειλές περί παύσης των εργασιών τους, 

λειτούργησε θετικά για τους μετόχους της επιχείρησης, καθώς την χρησιμοποίησαν 

ως μέσο πίεσης ώστε να πετύχουν καλύτερους όρους ρύθμισης των οφειλών τους. Η 

δημιουργία άλλης μιας θυγατρικής εταιρείας, των Κλωστηρίων Ναούσης, με 

συμμέτοχο πλέον το ελληνικό Δημόσιο, απάλλαξε τα Εριοκλωστήρια Πεννιέ από τις 

παλαιές οφειλές τους, και  δημιούργησε τις προϋποθέσεις για ένα νέο διαχωρισμό των 

δραστηριοτήτων του ομίλου Λαναρά. Δεν αρκούσαν όμως μόνο οι σωστές ή λιγότερο 

πετυχημένες επιχειρηματικές επιλογές των ιδιοκτητών της εταιρείας για να 

δικαιολογήσουν τη συγκεκριμένη πορεία της επιχείρησης. Αυτή έγινε δυνατή μόνο με 

την συνδρομή, τις παραβλέψεις, και ενίοτε τη συνενοχή των κυβερνητικών και 

τραπεζικών θεσμών. 

 

Ή λειτουργία των θεσμικών οργάνων της δημόσιας επιχειρηματικής χρηματοδότησης  

δεν απέδωσε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα 

 Όπως είδαμε, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα κατέρρευσε εξαιτίας των 

συνεπειών της Κατοχής. Με τις ελληνικές εμπορικές Τράπεζες (και ειδικά την ΕΤΕ) 

εξασθενημένες, οι μεταπολεμικές χρηματοδοτήσεις πραγματοποιήθηκαν από το 

μοναδικό θεσμό που είχε τη δυνατότητα να χορηγήσει δάνεια, την Τράπεζα Ελλάδος. 

Ήταν οι υπηρεσίες της Κεντρικής Τράπεζας οι οποίες άρχισαν να διαμορφώνουν   
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κατ’ ανάγκη ένα σύστημα ελεγχόμενων δημόσιων χορηγήσεων, το οποίο δεν είχε 

ξανά υλοποιηθεί στην ελληνική τραπεζική ιστορία. Η επιχειρηματική δανειοδότηση 

είτε εξ’ ιδίων διαθεσίμων της Τραπέζης Ελλάδος, είτε μέσω των πόρων της AMAG 

(μέσω ΑΤΕ και ΕΚΤ), χρησίμευσε ως προηγούμενο για την ίδρυση του νέου 

οργανισμού διαχείρισης της χρηματοδότησης του Σχεδίου Μάρσαλ, την Κεντρική 

Επιτροπή Δανείων. Η ΚΕΔ, στην οποία συμμετείχαν υπάλληλοι της Τραπέζης 

Ελλάδος, κυβερνητικά στελέχη, και ένας Αμερικανός εκπρόσωπος με δικαίωμα 

αρνησικυρίας, θεωρήθηκε ότι θα ξεπερνούσε τα αέναα προβλήματα που 

παρατηρούνταν στη διάθεση της μεταπολεμικής ξένης βοήθειας, και θα συνέδραμε 

στην ανάπτυξη και εκβιομηχάνιση της ελληνικής οικονομίας. Όπως φάνηκε στην 

πορεία ο σχεδιασμός και η διάθεση δεν στάθηκαν αρκετά για την επίτευξη των  

στόχων  της.  

Δεν μπορούμε βέβαια μέσω της έρευνας μας να βγάλουμε συμπεράσματα 

συνολικά για όλες τις χρηματοδοτήσεις της ΚΕΔ
664

, το παράδειγμα όμως της 

δανειοδότησης των Εριοκλωστηρίων Πεννιέ, και ορισμένων άλλων επιχειρήσεων, 

μας επιτρέπει να ανιχνεύσουμε κάποια γενικότερα χαρακτηριστικά, και να 

κατανοήσουμε την κριτική διάθεση με την οποία την υποδέχτηκαν οι σύγχρονοι της. 

Στην περίπτωση της πρώτης φάσης του προγράμματος των «συμμοριόπληκτων 

βιομηχανιών», των 5 δισ. δρχ., τα ιδιαίτερα σφικτά χρονικά πλαίσια τα οποία είχαν 

οριστεί για να ολοκληρωθούν οι αιτήσεις και οι εγκρίσεις, καταδεικνύουν τους 

εσπευσμένους χειρισμούς με τους οποίους αυτό σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από 

πλευράς της νεοσύστατης ΚΕΔ. Θα μπορούσε να θεωρήσει κάποιος ότι από τη 

στιγμή που εγκρίθηκε το συγκεκριμένο κονδύλι, χρειαζόταν να αποδοθεί άμεσα, 

χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η απαιτούμενη διαδικασία εξέτασης των δικαιολογητικών 

χρηματοδότησης. Το δεύτερο πρόγραμμα ενίσχυσης των «συμμοριόπληκτων 

βιομηχανιών», ανακοινώθηκε πριν τελειώσει το πρώτο, καθώς οι αρχικές εγκρίσεις 

μπορεί να ήταν ταχείες, ωστόσο η διεκπεραίωση  των δανειοδοτήσεων ήταν 

βραδύτατη. Μπορούμε λοιπόν να αντιληφθούμε γιατί κατηγορήθηκε η ΚΕΔ για 

προχειρότητα και απουσία της τραπεζικής πρακτικής στις εγκρίσεις των 

χρηματοδοτήσεων της.  

                                                 
664

 Χρειάζεται να σημειώσουμε ότι εξαιτίας της λειτουργίας των δημόσιων πιστοδοτικών οργάνων, 

έλαβαν χρηματοδότηση οι οργανισμοί κοινής ωφελείας για τη δημιουργία υποδομών, οι οποίες 

εξαιτίας του μακροπρόθεσμου επενδυτικού τους ορίζοντα, δύσκολα θα τύγχαναν ιδιωτικής 

χρηματοδότησης. 
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Οι όροι των δανειακών συμβάσεων των «συμμοριόπληκτων» δανείων σε 

πλείστες περιπτώσεις παραβιάστηκαν. Αν και πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι στις 

ζημίες των αιτούμενων επιχειρήσεων, φαίνεται ότι αυτοί δεν ήταν ενδελεχείς, και δεν 

περιέγραφαν την πραγματική κατάσταση των εργοστασίων. Αυτό επέτρεψε στις 

επιχειρήσεις, με την συνδρομή των ενδιάμεσων Τραπεζών, να υποβάλλουν αιτήματα 

αντικατάστασης μηχανημάτων που δεν ήταν ολικώς κατεστραμμένα και μπορούσαν 

να επιδιορθωθούν. Απαράβατος επίσης όρος των συμβάσεων ήταν ότι οι 

χρηματοδοτούμενες δαπάνες θα αφορούσαν την αποκατάσταση και όχι την επέκταση 

των κτιριακών εγκαταστάσεων, αλλά όπως είδαμε αυτό δεν τηρήθηκε. Το ίδιο συνέβη 

και με την χρηματοδότηση του εξοπλισμού, όπου τελικά εγκρίθηκαν δαπάνες 

εισαγωγής διαφορετικού τύπου μηχανημάτων από εκείνα που διέθεταν πριν τις 

καταστροφές οι επιχειρήσεις. Στην περίπτωση των Εριοκλωστηρίων Πεννιέ, εκτός 

των άνωθι παραβιάσεων, δεν ολοκληρώθηκε ουσιαστικά ο σκοπός της 

χρηματοδότησης, καθώς μεγάλο μέρος του νέου εξοπλισμού τοποθετήθηκε στο 

εργοστάσιο των Αθηνών αντί της «συμμοριόπληκτης» Νάουσας, και στη συνέχεια 

εκποιήθηκε. Η συνήθης τραπεζική αντίδραση σε παρόμοιες περιπτώσεις θα ήταν να 

καταγγελθούν τα δάνεια και να καταστούν απαιτητά, ή να τροποποιηθούν οι όροι των 

συμβάσεων προς το δυσμενέστερο. Αντιθέτως η ΚΕΔ δεν τήρησε ούτε τους δικούς 

της κανόνες, αφού αρχικά επέβαλε πρόστιμα, τα οποία στη συνέχεια δεν εισέπραξε, 

και όρισε διορίες συμμόρφωσης, τις οποίες αργότερα παρέτεινε και τελικά 

παρέβλεψε.      

Οι «συμμοριόπληκτες» επιχειρήσεις, χρηματοδοτήθηκαν με ιδιαίτερα 

ευνοϊκούς όρους, σε σχέση και με τα υπόλοιπα προγράμματα της ΚΕΔ. Τα δάνεια 

όμως αφορούσαν μόνο στην κτιριακή αποκατάσταση και στην ανανέωση του 

κατεστραμμένου εξοπλισμού. Δεν υπήρχε πρόβλεψη ενίσχυσης του επιχειρηματικού 

κεφαλαίου κίνησης, καθώς θεωρήθηκε ότι οι επιχειρηματίες θα συνεισέφεραν με ίδια 

κεφάλαια, και ότι η ανάπτυξη της οικονομίας θα βοηθούσε την ανοδική πορεία των 

εταιρικών πωλήσεων. Η πολιτική ωστόσο της οικονομικής σταθεροποίησης και της 

πιστωτικής κάμψης που ακολούθησε, οδήγησε σε παράδοξες καταστάσεις. Πολλά 

από τα εργοστάσια είχαν ανοικοδομηθεί και ήταν εξοπλισμένα με άρτια και σύγχρονα 

μηχανήματα, αλλά δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν κανονικά, καθώς οι μέτοχοι 

τους είτε δεν διέθεταν, είτε δεν επιθυμούσαν να διαθέσουν το απαιτούμενο κεφάλαιο 

κίνησης. Αυτό είχε ως συνέπεια την μετατροπή πολλών από τα δάνεια σε «παγωμένες 
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πιστώσεις», στην επιβολή του θεσμού της δημόσιας εκκαθάρισης, και στο 

συνεπακόλουθο κλείσιμο πολλών εργοστασίων.  

Τα Εριοκλωστήρια Πεννιέ μπορεί να μην είχαν από την αρχή της 

χρηματοδότησης τους ιδιαίτερο πρόβλημα στο κεφάλαιο κίνησης, το απέκτησαν 

όμως σταδιακά, με την προσπάθεια των μετόχων τους να δημιουργήσουν ένα νέο 

όμιλο εκ του μηδενός. Ο περιορισμός των πιστοδοτήσεων, η υποτίμηση της δραχμής, 

και η κρίση του κλάδου της κλωστοϋφαντουργίας, οδήγησαν στον περιορισμό των 

εργασιών της μητρικής εταιρείας, και στην κεφαλαιακή απομείωση της, εξαιτίας της 

χρηματοδότησης των μετόχων της και των θυγατρικών της εταιρειών. Η διαδικασία 

αυτή, αν και έγινε αντιληπτή από τους ελεγκτές της ΚΕΔ και του ΟΧΟΑ, και 

αφορούσε επιχείρηση που χρηματοδοτήθηκε από το δημόσιο με μεγάλα ποσά,  δεν 

αντιμετωπίστηκε κατάλληλα από την ηγεσία των οργανισμών αυτών, η οποία  

ουσιαστικά επιβράβευσε τους μετόχους της επιχείρησης για αυτήν την αντιεταιρική 

συμπεριφορά. Θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος ότι μέσω της ελλιπούς 

παρακολούθησης της χρηματοδότησης, έγινε δυνατή η καλή οικονομική πορεία της 

Προφίν και των Μακεδονικών Κλωστηρίων.  

Το πρόβλημα με τις χρηματοδοτήσεις του Σχεδίου Μάρσαλ, και ιδίως με 

αυτές των «συμμοριόπληκτων» βιομηχανιών, ήταν ότι οι επιχειρηματίες που 

επωφελήθηκαν από αυτές, τις εξέλαβαν σαν μια μορφή δημόσιας αποζημίωσης για 

τις καταστροφές που υπέστησαν τα εργοστάσια τους, και όχι σαν κανονικά δάνεια τα 

οποία έπρεπε να αποπληρωθούν ομαλά.  Κατά την αντίληψη τους, γεγονός που 

καταδεικνύει την άποψη μεγάλου μέρους της αστικής τάξης για την έννοια του 

δημόσιου συμφέροντος, το Δημόσιο έπρεπε να χρωστάει ευγνωμοσύνη στις 

επιχειρήσεις, οι οποίες δέχτηκαν να χρηματοδοτηθούν με «δυσμενείς όρους», και όχι 

το αντίστροφο. Κατά αυτόν τον τρόπο, αντί να αποδεχτούν τους (σχετικά με άλλα 

δάνεια) συμφέροντες όρους των συμβάσεων τους, θεώρησαν ότι αυτοί ήταν 

καταχρηστικοί, και ότι έπρεπε να τροποποιηθούν προς το ευνοϊκότερο. Αποτέλεσμα 

αυτού ήταν οι εγκρίσεις, από την ΚΕΔ αρχικά, και κατόπιν από τον ΟΧΟΑ, μια 

σειράς ρυθμίσεων για τις δανειοδοτηθείσες αυτές επιχειρήσεις. Φαίνεται ωστόσο ότι 

κάποιες από αυτές εξασφάλιζαν καλύτερους όρους ρυθμίσεων από ότι άλλες, 

αξιοποιώντας τις διασυνδέσεις τους με την πολιτική και τραπεζική ηγεσία, με 

χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την υπό εξέταση εταιρεία.  

Οι ενδιάμεσες Τράπεζες, οι οποίες χρησιμοποίησαν το δίκτυο και τις 

υπηρεσίες τους για να εκταμιεύσουν και στη συνέχεια να παρακολουθήσουν την 
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ομαλή αποπληρωμή των δανείων ανασυγκρότησης, δεν ανταποκρίθηκαν επαρκώς 

στο ρόλο τους. Ο ανταγωνισμός τους (ιδιαίτερα στην περίπτωση της ΕΤΕ) με τους 

δημόσιους πιστοδοτικούς οργανισμούς, και οι σχέσεις που αναπτύσσονταν με τους 

επιχειρηματίες, δεν επέτρεπαν τον κατάλληλο έλεγχο των πιστοδοτήσεων, και 

επέτειναν την προβληματική λειτουργία του μηχανισμού είσπραξης των 

καθυστερημένων απαιτήσεων. Γι’ αυτό και όταν αργότερα επιχειρήθηκε να 

μετατραπεί ο ΟΧΟΑ σε κύριο όργανο της βιομηχανικής πίστης, υπήρξαν 

αντιδράσεις, και η ΕΤΕ διεκδίκησε να διατηρήσει για τον εαυτό της το ρόλο αυτό. 

Ο ΟΧΟΑ, παρά τις τροποποιήσεις που σχεδιάστηκαν ώστε να θεραπεύσουν 

το γραφειοκρατικό χαρακτήρα της ΚΕΔ, και να λειτουργήσει ως ένας αυτόνομος 

χρηματοδοτικός οργανισμός, δε φαίνεται να εκπλήρωσε τον αναπτυξιακό του στόχο. 

Οι κυβερνήσεις της εποχής τον μετέτρεψαν σε ένα όργανο ανταμοιβής των 

επιχειρηματικών τους συμπαθειών, και ως μέσο άσκησης επιρροής στην εκλογική 

τους πελατεία για μια αναπτυξιακή πολιτική, η οποία ποτέ δεν απέδωσε τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα. Ο διάδοχος οργανισμός του, η ΕΤΒΑ εφάρμοσε σε 

πολλές περιπτώσεις παρόμοιες πρακτικές, και τα αποτελέσματα της χρηματοδοτικής 

της πολιτικής έγιναν και αυτά αντικείμενο κριτικής.   

 Όλα τα παραπάνω συντείνουν στην μεταπολεμική απουσία σχεδιασμού μιας 

συγκροτημένης πολιτικής επιχειρηματικών χρηματοδοτήσεων, η οποία θα βοηθούσε 

την μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη της χώρας, και την ενίσχυση της 

βιομηχανίας. Τα δάνεια που χορηγήθηκαν είτε από τα ξένα προγράμματα βοήθειας, 

είτε στη συνέχεια από τους εθνικούς πόρους, πολλές φορές δόθηκαν εσπευσμένα και 

αποσπασματικά, αφήνοντας υποψίες για μια ευνοιοκρατική διαδικασία, που δεν 

περιορίστηκε στην έγκριση και εκταμίευση τους, αλλά συνεχίστηκε καθ’ όλη τη 

διάρκεια της αποπληρωμής τους, στις περιπτώσεις βέβαια που αποπληρώθηκαν και 

δεν κατέληξαν στις «παγωμένες πιστώσεις». Μεγάλη ευθύνη για αυτά τα 

αποτελέσματα είχαν οι κρατικές πολιτικές στον τραπεζικό χώρο, και γενικότερα στη 

σφαίρα της οικονομίας. 

 

Η μεταπολεμική κρατική παρέμβαση στην οικονομία οδήγησε σε ένα ευνοιοκρατικό 

σύστημα παροχής χρηματοδοτήσεων και ανταλλαγής εξυπηρετήσεων 

Μεταπολεμικά, όπως ήδη έχουμε αναφέρει, η βασική διαφοροποίηση που 

επήλθε σε σχέση με την προπολεμική κατάσταση, ήταν η πρωτοφανής παρέμβαση 

του κράτους στις κατευθύνσεις της ελληνικής οικονομίας. Το γεγονός αυτό ήταν 
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αποτέλεσμα πίεσης των ελληνικών κυβερνήσεων από την Μεγάλη Βρετανία και τις 

Η.Π.Α, και υπήρξε προαπαιτούμενο της οικονομικής στήριξης που δέχτηκε.  

Ελλείψει ενός θεσμοθετημένου πλαισίου συντονισμού της διαχείρισης της 

οικονομίας, απαραίτητη ήταν η ίδρυση θεσμικών οργάνων τα οποία προβλέπονταν 

αρχικά να διαχειρίζονταν την ξένη βοήθεια, αλλά στη συνέχεια εφάρμοσαν μια 

μακροπρόθεσμη οικονομική πολιτική. Γιαυτό και η προοπτική λειτουργίας της ΝΕ, 

της ΚΕΔ, και άλλων οργανισμών ήταν βραχυπρόθεσμη, αλλά τελικώς ο χρόνος ζωής 

τους έλαβε συνεχείς παρατάσεις, και η παρουσία τους με την ίδια ή διαφορετική 

μορφή μονιμοποιήθηκε στον ελληνικό κυβερνητικό οικονομικό μηχανισμό.  

Ο τρόπος που κυβερνητικός οικονομικός σχεδιασμός υλοποιήθηκε στην 

Ελλάδα, σηματοδότησε τις εξελίξεις που καθόρισαν την οικονομική ζωή της χώρας 

για τις επόμενες δεκαετίες. Παρά τις προσδοκίες, η συμμετοχή ξένων, και ιδίως 

Αμερικανών, μελών στα νέα αυτά όργανα, δε φαίνεται να προσέδωσε έναν πιο 

αξιοκρατικό χαρακτήρα στη λειτουργία τους. Αντιθέτως η παντοδυναμία ενός καλά 

οργανωμένου ελέγχου της γενικότερης οικονομικής ζωής της χώρας, βοήθησε να 

σχηματιστεί ένα νεποτιστικό σύστημα το οποίο δημιούργησε ένα φαύλο κύκλο 

ανταλλαγής εξυπηρετήσεων μεταξύ κυβερνήσεων, επιχειρηματικής και τραπεζικής 

ελίτ.  

Πιο σωστά θα μπορούσαμε να πούμε ότι, ειδικά στον τραπεζικό τομέα, ο 

μηχανισμός αυτός συμπλήρωσε ένα παλαιότερο προπολεμικό, που βασιζόταν στις 

επιχειρηματικές προτιμήσεις των διοικήσεων της ΕΤΕ και της Τραπέζης Αθηνών. Οι 

κυβερνήσεις εκμεταλλευόμενες την μεταπολεμική αδυναμία των δύο αυτών μεγάλων 

εμπορικών Τραπεζών, προώθησαν τη συγχώνευση τους, και προσπάθησαν να 

κατευθύνουν τις εγκριτικές αποφάσεις τους, καθώς θεσμοί όπως η ΝΕ είχαν τον 

τελικό λόγο για σημαντικές τραπεζικές εργασίες, όπως μεγάλες χρηματοδοτήσεις, 

εισαγωγές-εξαγωγές, και χορήγηση Εγγυητικών Επιστολών. Η επέκταση της 

δημόσιας χρηματοδότησης, είτε αρχικά μέσω των μεταπολεμικών χρηματοδοτικών 

προγραμμάτων που προέρχονταν από την ξένη βοήθεια, είτε μέσω εθνικών πόρων 

αργότερα, ουσιαστικά αφαιρούσε από την ΕΤΕ τον αποκλειστικό έλεγχο των 

επιχειρηματικών πιστοδοτήσεων, και λειτουργούσε ως μέσο πίεσης της αποδοχής της 

κυβερνητικής επιρροής.   

Η δημιουργία και λειτουργία των δημόσιων χρηματοδοτικών οργανισμών,  

αύξησε την ευχέρεια των διαφόρων κυβερνήσεων της περιόδου να εξυπηρετήσουν τα 

διάφορα επιχειρηματικά συμφέροντα. Εκτός όμως από την προνομιακή πρόσβαση σε 
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χρηματοδοτήσεις, οι νεοϊδρυθέντες κυβερνητικοί θεσμοί ήταν αρμόδιοι και για την 

εξέταση των ενδεχομένων  επιχειρηματικών επενδυτικών σχεδίων, τα οποία δεν 

μπορούσαν να προχωρήσουν χωρίς τις σχετικές εγκρίσεις. Η διαδικασία αυτή 

διασφάλιζε τον έλεγχο που διατηρούσαν οι διάφοροι κυβερνητικοί οργανισμοί στο 

σύνολο της επιχειρηματικής ζωής της χώρας.   

 

Η δημόσια χρηματοδότηση των Εριοκλωστηρίων Πεννιέ-Αφοι Χρ. Λαναρά ΑΕ 

Κλείνοντας την εργασία αυτή μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι 

οι δημόσιες χρηματοδοτήσεις των Εριοκλωστηρίων Πεννιέ κατά την περίοδο που 

εξετάζουμε, βραχυπρόθεσμα ωφέλησαν κυρίως τους μετόχους της, και όχι τόσο την 

ποιοτική αναβάθμιση της ελληνικής κλωστοϋφαντουργίας ή την ενίσχυση της αγοράς 

εργασίας. Εμμέσως βέβαια η χρηματοδότηση αυτή επέτρεψε την ίδρυση και 

επέκταση νέων βιομηχανιών, όπως η Προφίν και τα Μακεδονικά Κλωστήρια,  οι 

οποίες είχαν μια μακρά πορεία στη βιομηχανική ιστορία της χώρας. Επίσης η 

διατήρηση των εγκαταστάσεων στην πόλη της Νάουσας, έδωσε τη δυνατότητα 

ίδρυσης του ομίλου  των Κλωστηρίων Ναούσης, ο οποίος κατέχει σημαντική θέση 

στην ιστορία της ελληνικής κλωστοϋφαντουργίας. Τα αποτελέσματα αυτά ωστόσο  

επετεύχθησαν εις βάρος των πραγματικών στόχων των χρηματοδοτήσεων τους. Οι 

απανωτές παραβιάσεις των δανειστικών συμβάσεων τους, λειτούργησαν ως 

προηγούμενο για τις  επιχειρηματικές χρηματοδοτήσεις των επόμενων δεκαετιών, 

όπου η διαχειριστική ικανότητα, η κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου, και το 

πιστωτικό ιστορικό δε φαίνεται να αποτελούσαν σημαντικά κριτήρια 

χρηματοδότησης, όσο οι πολιτικές, τραπεζικές και επιχειρηματικές γνωριμίες του 

κάθε δανειολήπτη, ο οποίος πολλές φορές είχε τη δυνατότητα να περιφρονεί χωρίς 

κάποια επίπτωση οποιεσδήποτε αποφάσεις εξέδιδαν τα αρμόδια θεσμικά όργανα . 

Αυτό αποδεικνύεται από την εξέλιξη των χρηματοδοτήσεων της συγκεκριμένης 

εταιρείας, και ειδικότερα των δανείων της ΚΕΔ. Οι μέτοχοι της  εν λόγω εταιρείας, 

ανεξάρτητα της μετέπειτα πορείας των Κλωστηρίων Ναούσης,  κατάφεραν στο τέλος 

να επιτύχουν έναν από τους βασικούς επιχειρηματικούς τους στόχους, την μετατροπή 

των ιδιωτικών τους χρεών, μερικώς τουλάχιστον, σε δημόσια.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

 

ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΛΑΝΑΡΑ 
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ΧΑΡΤΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 

(έως και τα μέσα του 20
ου

 αιώνα) 

 

 
 
Ο χάρτης προέρχεται από την ιστοσελίδα http://zafirakishc.blogspot.gr/2011/07/blog-post_24.html. Η χωροθέτηση 

των εργοστασίων έγινε από τον συντάκτη της εργασίας 

 

 
1.  Εργοστάσιο Λόγγου- Κύρτση- Τουρπάλη  

2.  Εργοστάσιο Μπίλη- Τσίτση ΑΕ 

3.  Εργοστάσιο Έρια ΑΕ 

4.  Εργοστάσιο Γκούτα – Καράτζια  

5.  Εργοστάσιο Γρηγόριος Τσίτσης & Σια  

6.  Εργοστάσιο Λαναρά – Πεχλιβάνου  

7.  Εργοστάσιο Λαναρά – Γκούτα  

8.  Εργοστάσιο Λαναρά – Κύρτση ΑΕ 

9.  Εργοστάσιο Εριοκλωστήρια Πεννιέ - Αφοι  Χρ. Λαναρά ΑΕ 

10.Εργοστάσιο Βέτλανς Νάουσα 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΡΙΟΚΛΩΣΤΗΡΙΩΝ ΠΕΝΝΙΕ 

 

 

Διάγραμμα 1 

 
 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 2 

 
 

 

 

 

 

 

 



175 

 

Διάγραμμα 3 

 
 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 4 
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Διάγραμμα 5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 6 

ΛΟΙΠΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΡΙΟΚΛΩΣΤΗΡΙΩΝ ΠΕΝΝΙΕ
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΡΙΟΚΛΩΣΤΗΡΙΩΝ ΠΕΝΝΙΕ 

 

 

Διάγραμμα 7 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΡΙΟΚΛΩΣΤΗΡΙΩΝ ΠΕΝΝΙΕ ΣΕ ΧΡΥΣΕΣ 
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Διάγραμμα 8 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΡΙΟΚΛΩΣΤΗΡΙΩΝ ΠΕΝΝΙΕ ΣΕ ΧΡΥΣΕΣ 
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ΠΙΝΑΚΕΣ 

 

Πίνακες στοιχείων ισολογισμών Εριοκλωστήριων Πεννιέ –Αφοι  Χρ.Λαναρά, πηγή 

Τεύχη ΔΑΕ Ε.Τ. 

 

Πίνακας 1 

ΕΤΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΛΙΡΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΔΡΧ ΛΙΡΕΣ  ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΡΧ ΛΙΡΕΣ 

1930 375,00 35496188,00 94656,50 14879250,00 39678,00 

1931 375,00 45715546,00 121908,12 21346125,00 56923,00 

1932 753,00 70923210,00 94187,53 28152356,00 37386,93 

1933 865,40 99478449,00 114950,83 38123327,00 44052,84 

1934 867,90 109057173,00 125656,38 38985411,00 44919,24 

1935 873,50 119773541,00 137119,11 51869822,00 59381,59 

1936 866,40 177729000,00 205135,04 - - 

1937 909,70 203037000,00 223191,16 66261113,00 72838,52 

1938 920,40 205141265,00 222882,73 71281902,00 77446,46 

1939 1002,00 204526420,00 204118,18 80239374,00 80079,22 

1942 137175,00 526929785,00 3841,30 91710584,00 666,57 

1946 136433,00 11041065416,00 80926,65 5167935551,00 37878,93 

1947 148388,00 31884009113,00 214869,19 16017061165,00 107940,40 

1948 227275,00 49227456945,00 216598,64 16454691874,00 72399,92 

1950 222888,00 85385623280,00 383087,57 20307258685,00 91109,70 

1951 225327,00 124037190119,00 550476,37 20719354285,00 91952,38 

1952 208509,00 97759270746,00 468849,17 21763135285,00 104375,00 

1953 273586,00 107300604977,00 392200,64 21861670085,00 79907,85 

1954 310,76 101697306,00 327253,53 17279836,00 55605,08 

1955 309,37 90273836,00 291798,93 15679795,00 50682,98 

1956 320,53 117434207,00 366375,09 28130565,00 87762,66 

1957 313,95 158773000,00 505727,03 20034000,00 63812,71 

1958 304,56 159042288,00 522203,47 20034896,00 65783,08 

1959 290,72 171954862,00 591479,30 15001420,00 51600,92 

1960 283,72 207019481,00 729661,22 15300000,00 53926,41 

1961 291,60 124155624,00 425773,74 16100000,00 55212,62 

1962 289,40 125713045,00 434392,00 16470000,00 56910,85 

1963 294,62 189828249,00 644315,56 40865000,00 138704,10 

1964 301,47 153651264,00 509673,48 40865000,00 135552,50 

1965 311,89 89610330,00 287313,89 40865000,00 131023,80 
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Πίνακας 2 

ΕΤΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΛΙΡΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΡΧ ΛΙΡΕΣ 

1930 375,00 19404750,00 51746,00 

1931 375,00 23398248,00 62395,33 

1932 753,00 35812040,00 47559,15 

1933 865,40 43781143,00 50590,64 

1934 867,90 47160968,00 54339,17 

1935 873,50 41308319,00 47290,58 

1936 866,40 72285000,00 83431,44 

1937 909,70 99150374,00 108992,39 

1938 920,40 89093288,00 96798,44 

1939 1002,00 72318657,00 72174,31 

1942 137175,00 304694171,00 2221,21 

1946 136433,00 2398054961,00 17576,80 

1947 148388,00 4192426955,00 28253,14 

1948 227275,00 11737027233,00 51642,40 

1950 222888,00 41243965595,00 185043,45 

1951 225327,00 74897063789,00 323392,76 

1952 208509,00 47481830967,00 227720,77 

1953 273586,00 52245048698,00 190963,90 

1954 310,76 51223583,00 164833,26 

1955 309,37 35806522,00 115740,12 

1956 320,53 38656137,00 120600,68 

1957 313,95 56932000,00 181340,98 

1958 304,56 65007391,00 213446,91 

1959 290,72 82945862,00 285311,85 

1960 283,72 115012488,00 405373,21 

1961 291,60 108944006,00 373607,70 

1962 289,40 109241841,00 377476,99 

1963 294,62 148948620,00 505561,81 

1964 301,47 112786264,00 374121,02 

1965 311,89 48745330,00 156290,13 
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Πίνακας 3 

ΕΤΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΛΙΡΑΣ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΔΡΧ ΛΙΡΕΣ ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ ΔΡΧ ΛΙΡΕΣ 

1930 375,00 2145750,00 5722,00 4647428,00 12301,20 

1931 375,00 5248297,00 13995,46 7949287,00 21198,10 

1932 753,00 3142859,00 4173,78 11672800,00 15501,73 

1933 865,40 4896140,00 5675,66 15678471,00 18117,02 

1934 867,90 6767726,00 7797,82 23181720,00 26710.13 

1935 873,50 4575908,00 5238,59 16282771,00 18640,84 

1936 866,40 18571000,00 21434,67 35477000,00 40947,60 

1937 909,70 11368571,00 12497,05 37821526,00 41575,82 

1938 920,40 13491276,00 14658,06 31003234,00 33684,52 

1939 1002,00 19546754,00 19507,74 40479211,00 40398,41 

1942 137175,00 -45033987,00 -328,30 171999338,00 1253,87 

1946 136433,00 2071908541,00 15186,27 3896036545,00 28556,41 

1947 148388,00 2127231165,00 14335,60 6009689702,00 40499,84 

1948 227275,00 *3916061838 *17230,50 11446148199,00 50362,55 

1950 222888,00 5135528300,00 23040,85 21385610409,00 95947,79 

1951 225327,00 4071150045,00 18067,74 21704459442,00 96324,27 

1952 208509,00 -480220000,00 -2303,11 17207273628,00 82525,33 

1953 273586,00 -4581833381,00 -16747,32 18405034266,00 67273,30 

1954 310,76 -2226334,00 -7164,16 6764879,00 21768,82 

1955 309,37 -1062214,80 -3433,48 6012872,00 19435,86 

1956 320,53 -4393,00 -13,70 8949728,00 27921,65 

1957 313,95 -1564000,00 -4981,68 8240000,00 26246,22 

1958 304,56 -624908,00 -2051,84 12549582,00 41205,61 

1959 290,72 428092,00 1472,52 13003221,00 44727,65 

1960 283,72 2734993,00 9639,76 21003729,00 74029,78 

1961 291,60 1357000,00 4653,63 17279000,00 59255,83 

1962 289,40 1332576,00 4605,62 12855452,00 44421,05 

1963 294,62 2324426,00 7889,57 15817608,00 53688,17 

1964 301,47 -1631632,00 -5412,25 6735194,00 22341,17 

1965 311,89 -6820291,00 -21867,62 4219817,00 13529,82 

 

* Το ποσό αφορά στα καθαρά κέρδη του ισολογισμού προ των προβλέψεων ποσού 3.727.692.438 δρχ.  για την κάλυψη των 

καταστροφών του εργοστασίου Ναούσης  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



181 

 

Πίνακας Εριουργείων της Μακεδονίας (1914), πηγή Αλ.Οικονόμου «Η Βιομηχανία 

στη Νάουσα από τον 19
ο
 στον 20

ο
 αιώνα», στο συλλογικό Νάουσα 19

ος
 – 20

ος
 αιώνας, 

σ. 339 

Πίνακας 4 
 Εταιρείες Πόλεις KW Απασχολούμενοι Αριθμός 

Μηχανών 

Ημερήσια 

παραγωγή 

1 ΕΡΙΑ (πρώην) 

Χατζηλαζάρου 

Σία 

Νάουσα 350 200 25 600-800 μ. 

ύφασμα 

2 Οθωμανική 

εταιρία 

Θεσσαλονίκη 80 100 20 400 μ. 

ύφασμα – 

500 φέσια 

3 Τουρπάλη-

Καζάζη και 

Σία 

Θεσσαλονίκη 28 30 10 150 μ. 

ύφασμα 

4 Λαναρά-

Πεχλιβάνου 

Νάουσα 24 15 5 200 μ. 

στενό 

ύφασμα 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας Κλωστοϋφαντουργικών βιομηχανιών της Νάουσας (1911), πηγή 

Αλ.Οικονόμου «Η Βιομηχανία στη Νάουσα από τον 19
ο
 στον 20

ο
 αιώνα», στο 

συλλογικό Νάουσα 19
ος

 – 20
ος

 αιώνας, σ. 337 

 

Πίνακας  5 
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ ΑΤΡΑΚΤΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΤΗΣΙΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΑΞΙΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

700 90- 100.000

1875 (1902) 7.000 Πακέτα  Νήμα

ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΜΠΙΛΗ-

ΤΣΙΤΣΗ

1891 148 (200) 4.800 160 50-70.000 

Πακέτα  Νήμα 

30-35.000 

Λίρες

3.200

5.000

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΣΙΤΣΗΣ 

& ΣΙΑ

1895 (1911) 220 130 200.000 

Πακέτα  Νήμα 

ΥΦΑΝΤΗΡΙΑ 

ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ & 

ΣΙΑ (ΕΡΙΑ)

1907 300 (350) 1.080 150 (200) 180.000 μ. 

ύφασμα 1,4 

μ.φ. 

35-45.000 

Λίρες

ΥΦΑΝΤΗΡΙΑ 

ΛΑΝΑΡΑ-

ΠΕΧΛΙΒΑΝΟΥ

1910 75 (24)   75 (15) 90.000 

μ.ύφασμα  

ύφασμα 0,33 

μ.φ.

8-9.000 Λίρες

50.000 Λίρες

ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ 

ΓΚΟΥΤΑΣ-

ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ

1890 (1903) 200 160 50.000 

Πακέτα  Νήμα 

25.000 Λίρες

ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ 

ΛΟΓΓΟΥ-ΚΥΡΤΣΗ-

ΤΟΥΡΠΑΛΗ

270 270
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Εγκρίσεις ΚΕΔ «Συμμοριόπληκτες Βιομηχανίες» 'Α φάση, πηγή Ιστορικό Αρχείο 

Πειραιώς, Συλλογή ΚΕΔ, 

 

Πίνακας 6 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΔΡΑ ΠΟΣΑ ΔΡΧ. 

ΕΡΙΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΑΝΑΡΑ-
ΚΥΡΤΣΗ  ΝΑΟΥΣΑ 1.680.000.000 

ΕΡΙΟΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΠΕΝΝΙΕ ΝΑΟΥΣΑ 380000000 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΣΙΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ  ΝΑΟΥΣΑ 325000000 

ΚΟΚΚΙΝΟΣ & ΠΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΝΑΟΥΣΑ 285000000 

ΜΠΙΛΗΣ-ΤΣΙΤΣΗΣ ΑΕ ΝΑΟΥΣΑ 510000000 

ΕΣΤΙΑ ΑΕ ΝΑΟΥΣΑ 30000000 

ΕΡΙΑ ΑΕ ΝΑΟΥΣΑ 890000000 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 600000000 

Σ&Β ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ 110000000 

ΑΦΟΙ ΒΟΙΛΑ ΤΡΙΚΑΛΑ 80000000 

Γ.Ν.ΣΙΤΑΡΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 23000000 

Ν.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 54000000 

Ι.ΦΛΩΡΑΚΗΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 23.000.000 

Ι.ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ 10000000 

ΣΥΝΟΛΟ  5.000.000.000 
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Κατάσταση Δανείων «Συμμοριόπληκτων Βιομηχανιών» 30-08-1954, πηγή Ιστορικό 

Αρχείο Πειραιώς, Συλλογή ΟΧΟΑ 

 

Πίνακας 7  

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.ΔΑΝΕΙΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΟΛΑΡΙΑ 

 ΛΑΝΑΡΑ ΚΥΡΤΣΗ & ΣΙΑ 9701 111850,85 

 2726 597801,34 

ΕΡΙΟΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΠΕΝΝΙΕ 9702 25299,60 

 2740 432964,26 

ΓΡ.ΤΣΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ 9703 23755,77 

 2556 565920,89 

 2765 126584,42 

ΣΧΟΙΝΟΠΟΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ 9704 18974,70 

 2706 152073,74 

 4983 76380,29 

ΜΠΙΛΗ-ΤΣΙΤΣΗ 9705 33954,00 

 2828 381707,92 

 5113 30027,90 

Ι.ΚΑΤΣΑΡΗΣ 9707 43872,04 

 2097 208802,75 

Σ&Β ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ 9708 7323,55 

ΑΦΟΙ ΒΟΙΛΑ 9709 5326,23 

 2735 7144,80 

Ν.Γ.ΣΙΤΑΡΑΣ 9710 1531,00 

 2666 8422,00 

Κ.Ν.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 9711 3595,00 

 2604 9986,00 

Ι.Κ.ΦΛΩΡΑΚΗΣ 9712 972,00 

Δ.Ν. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ 1723 4626,70 

Β.Κ.ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ 2736 1867,80 

ΒΕΤΛΑΝΣ ΕΕ 2734 120663,08 

 5315 23989,10 

ΕΡΙΑ 9714 67722,64 

 2704 703910,31 

 4976 105467,79 

ΣΥΝΟΛΟ  3902518,47 
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Κατάσταση δανείων «Συμμοριόπληκτων Βιομηχανιών» 31-12-1958 ποσά σε 

δολάρια, πηγή Ιστορικό Αρχείο Πειραιώς, Συλλογή ΟΧΟΑ 

 

Πίνακας 8 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΝΑΡΑ-ΚΥΡΤΣΗ ΑΕ ΕΡΙΟΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΠΕΝΝΙΕ ΓΡ.ΤΣΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ 

ΧΡΕΩΘΕΝΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 938335,90 605302,46 981903,56 

ΑΝΑΛΗΦΘΕΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 709652,19 458263,86 711535,26 

ΛΟΓΙΣΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΤΥ 224395,04 147038,6 238108,19 

ΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ 4288,67 0 32260,11 

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 56806,77 208135,56 71722,87 

ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ 387,40 70783,96 9655,34 

ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΤΥ 52144,82 137411,6 39790,76 

ΕΞΟΔΑ 4274,55 0 22276,77 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΟΦΕΙΛΗΣ 31-12-
1958 881529,13 397166,9 910180,69 

    

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΠΙΛΗ-ΤΣΙΤΣΗ ΑΕ Σ&Β ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΦΟΙ ΒΟΙΛΑ 

ΧΡΕΩΘΕΝΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 595604,71 9357,93 16301,1 

ΑΝΑΛΗΦΘΕΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 445689,82 7323,55 12471,03 

ΛΟΓΙΣΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΤΥ 149417,35 2034,38 3830,07 

ΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ 497,54 0 0 

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 58602,45 4748,08 7503,32 

ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ 0,00 2826,14 3887,83 

ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΤΥ 58104,91 1921,94 3615,49 

ΕΞΟΔΑ 497,54 0 0 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΟΦΕΙΛΗΣ 31-12-
1958 537002,26 4609,85 8797,78 

    

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ν.Γ.ΣΙΤΑΡΑΣ Ν.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι.Κ.ΦΛΩΡΑΚΗΣ 

ΧΡΕΩΘΕΝΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 14292,14 19653,05 1679 

ΑΝΑΛΗΦΘΕΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9953,00 13581 972 

ΛΟΓΙΣΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΤΥ 3876,68 5187,16 308,92 

ΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ 462,46 884,89 398,08 

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 1610,20 4685,36 162,46 

ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ 47,32 533,36 0 

ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΤΥ 1100,42 3349,63 90,45 

ΕΞΟΔΑ 462,46 802,37 72,01 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΟΦΕΙΛΗΣ 31-12-
1958 12681,94 14967,69 1516,54 
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Κ.ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ Β.Κ.ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΒΕΤΛΑΝΣ 

ΧΡΕΩΘΕΝΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 5298,62 2487,07 181181,81 

ΑΝΑΛΗΦΘΕΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4626,70 1867,8 143650,68 

ΛΟΓΙΣΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΤΥ 1301,92 471,89 32610,26 

ΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ 0,00 147,38 4920,87 

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 2741,31 1984,48 17720,51 

ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ 1501,89 1377,21 3156,3 

ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΤΥ 1239,42 459,89 10776,18 

ΕΞΟΔΑ 0,00 147,38 3788,03 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΟΦΕΙΛΗΣ 31-12-
1958 3187,31 502,59 163461,3 

    

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΧΟΙΝ.ΣΠΑΓΓ.ΝΑΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΕΡΙΑ 

ΧΡΕΩΘΕΝΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 353866,02 327512,28 1095269,12 

ΑΝΑΛΗΦΘΕΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 247428,73 252674,59 875264,79 

ΛΟΓΙΣΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΤΥ 100225,69 74837,49 194036,56 

ΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ 6211,60 0,00 25967,77 

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 93368,99 117400,92 18529,16 

ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ 179,40 47688,10 0 

ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΤΥ 86977,99 69712,82 13213,54 

ΕΞΟΔΑ 6211,60 0,00 5315,62 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΟΦΕΙΛΗΣ 
31/12/1958 260497,03 210111,36 1076739,96 

 
 
 
 

Γενική Ανακεφαλαίωση ΟΧΟΑ 31-12-1958 «Συμμοριόπληκτη  Βιομηχανία» ποσά 

σε δολάρια, πηγή Ιστορικό Αρχείο Πειραιώς, Συλλογή ΟΧΟΑ 

 

Πίνακας 9 

ΧΡΕΩΘΕΝΤΑ ΣΕ ΔΟΛΑΡΙΑ    

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΚΟΙ & ΤΥ ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΟΛΟ 

3647526,47 1077454,51 69827,77 4794808,75 

    

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΣΕ ΔΟΛΑΡΙΑ    

ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΤΟΚΟΙ & ΤΥ ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΟΛΟ 

141844,85 392871,87 37676,73 572353,45 

    

ΥΠΟΛΟΙΠΟ    

4222455,3    
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Συνολικός Πίνακας οικονομικών δεικτών Εριοκλωστήρια Πεννιέ- Αφοι Χρ. Λαναρά 

ΑΕ 1937-1965, με στοιχεία από τους Ισολογισμούς των τευχών ΔΑΕ του Ε.Τ. 

 

Πίνακας 10 

                    
ΕΤΗ 

1. ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

2. ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

1937 5,60% 17,16% 

1938 6,58% 18,93% 

1939 9,57% 24,36% 

1946 18,94% 40,09% 

1947 18,90% 37,52% 

1948 *13,05% 23,80% 

1950 7,89% 25,29% 

1951 3,28% 19,65% 

1952 0,44% -2,21% 

1953 0,25% -21,00% 

1954 -0,64% -12,88% 

1955 -0,19% -6,77% 

1956 0,24% -0,02% 

1958 -0,84% -3,12% 

1959 0,25% 2,85% 

1960 1,32% 17,87% 

1961 1,09% 8,43% 

1962 1,06% 8,09% 

1963 1,22% 5,69% 

1964 -0,85% -4,00% 

1965 -5,17% -16,69% 
*  Ο δείκτης υπολογίστηκε λαμβάνοντας υπόψη τα καθαρά κέρδη του ισολογισμού προ των προβλέψεων ποσού 3.727.692.438 

δρχ.  για την κάλυψη των καταστροφών του εργοστασίου Ναούσης. 
Το 1957 δεν υπολογίστηκαν οι οικονομικοί δείκτες επειδή δεν υπήρχαν τα συνολικά στοιχεία του ισολογισμού. 

 
 

1. Καθαρά Κέρδη προ φόρων/Ενεργητικό 

2. Καθαρά Κέρδη/ Ίδια Κεφάλαια 
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ΕΤΗ 
3.ΔΕΙΚΤΗΣ 

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 
4. ΒΑΘΜΟΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ 

ΚΑΛΥΨΗΣ 
5. ΔΕΙΚΤΗΣ 

ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ 

1937 1,34 48,83% 0,67 

1938 1,47 43,43% 0,8 

1939 1,68 35,36% 1,11 

1946 4,1 26,16% 1,8 

1947 2,56 14,12% 3,57 

1948 2,5 24,55% 2,73 

1950 1,55 48,30% 0,49 

1951 1,23 60,38% 0,28 

1952 1,37 48,66% 0,46 

1953 0,85 48,70% 0,42 

1954 1,27 50,37% 0,34 

1955 1,78 42,28% 0,44 

1956 1,82 32,92% 0,73 

1958 1,46 40,87% 0,31 

1959 1,43 48,24% 0,18 

1960 1,29 55,56% 0,13 

1961 1,25 87,75% 0,15 

1962 1,2 90,08% 0,15 

1963 1,09 78,46% 0,27 

1964 1,02 73,40% 0,36 

1965 0,78 54,40% 0,84 
Το 1957 δεν υπολογίστηκαν οι οικονομικοί δείκτες επειδή δεν υπήρχαν τα συνολικά στοιχεία του ισολογισμού. 

 

3. Κυκλοφορούν Ενεργητικό /Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

4. Βραχυπρόθεσμες + Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις /Ενεργητικό 

 

5. Ίδια Κεφάλαια /Υποχρεώσεις 

 

 

ΕΤΗ 
6. ΜΙΚΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ 

ΚΕΡΔΟΥΣ 
7. ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ 

ΚΕΡΔΟΥΣ 
8. ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 

1937 7,74% 6,71% 90,26% 

1938 9,93% 8,46% 90,07% 

1939 14,08% 11,20% 85,92% 

1946 32,66% 29,82% 75,22% 

1947 14,94% 10,34% 85,06% 

1948 31,66% *18,71%  
*  Ο δείκτης υπολογίστηκε λαμβάνοντας υπόψη τα καθαρά κέρδη του ισολογισμού προ των προβλέψεων ποσού 3.727.692.438 

δρχ.  για την κάλυψη των καταστροφών του εργοστασίου Ναούσης  
 

 

6. Μικτά Κέρδη/ Πωλήσεις 

7. Καθαρά Κέρδη μετά φόρων/ Πωλήσεις 

8. Κόστος Πωληθέντων/ Πωλήσεις 
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Πίνακας χρηματοδότησης αγοράς μετοχών Προφίν και Μακεδονικών Κλωστηρίων 

μέσω των Εριοκλωστηρίων Πεννιέ 15-10-1953 σε δραχμές, πηγή Ιστορικό Αρχείο 

Πειραιώς, Συλλογή ΟΧΟΑ 

 

Πίνακας 11 
 

Μέτοχοι 

Αξία μετοχών 

Μακεδονικών 

Κλωστηρίων 

Αξία μετοχών 

Προφίν 

 

Καταβολές 
Σύνολο 

Οφειλής* 

Χριστόδουλος 

Λαναράς 

2.040.000 (102.000 μτχ)  0 -315.000 1.725.000 

Θωμάς 

Λαναράς 

600.000  
(30.000 μτχ) 

1.550.000 
(62.000 μτχ) 

-425.000 1.725.000 

Σοφία Λαναρά 260.000 

(13.000 μτχ) 

0 0    260.000 

Σύνολο 2.900.000 1.550.000 -740.000 3.710.000 

* Δεν συμπεριλαμβάνονται τα ποσά των τόκων που υπολογίστηκαν με επιτόκιο 5% για τα έτη 1956-1957, από 172.500 δρχ. για 

Χριστόδουλο και Θωμά Λαναρά και 33.600 δρχ. για τη Σοφία Λαναρά, συνολικά 378.600 δρχ. 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας Απολήψεων από μετόχους των Εριοκλωστηρίων Πεννιέ 1954-1957 σε 

δραχμές, πηγή Ιστορικό Αρχείο Πειραιώς, Συλλογή ΟΧΟΑ 

 

          Πίνακας 12 

ΜΕΤΟΧΟΣ ΠΟΣΟ 

Χριστόδουλος Λαναράς 254445,00 

Θωμάς Λαναράς 395535,00 

Αικατερίνη Κουρία 172500,00 

Γεώργιος Στρίγκος 258469,50 

Χρήστος Λαναράς 18000,00 

Σταύρος Λαναράς 179500,00 

Μαίρη Σαρκά 20000,00 

Σύνολο 1519239,45 
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Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Εριοκλωστηρίων Πεννιέ- Αφοι 

Χρ. Λαναρά ΑΕ 

 

Μάιος 1939 (Ιστορικό Αρχείο ΕΤΕ, 

Πληροφοριακό Σημείωμα)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ. Κ. Στρίγκος 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

Στ. Χ. Λαναράς 

Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  

Χριστόδουλος  Στ. Λαναράς 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 

Θωμάς Λαναράς 

Κωνσταντίνος Λαναράς 

Φωκίων Δ. Πεχλιβάνης 

Νικόλαος Δάμης 

Αντώνιος Πετρόχειλος 

 

Απρίλιος 1950 & Μάιος 1952 (Ιστορικό Αρχείο 

Πειραιώς, Συλλογή ΚΕΔ, Έκθεση Νικολάρα – 

Έκθεση Βρετανών συμβούλων λογιστικής) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Γεώργιος Στρίγκος 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σταύρος Λαναράς 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : Θωμάς Λαναράς 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 

Παύλος Λελούδας 

Σοφία Π. Λαναρά (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ*) 

Δημήτριος Στρίγκος 

Χρήστος Θ Λαναράς 

Χριστόδουλος Σ. Λαναράς 

 (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ*) 

 

* Σύμφωνα με τη δεύτερη έκθεση 
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Μάιος 1955 (Ιστορικό Αρχείο Πειραιώς, Συλλογή 

ΟΧΟΑ,Έκθεση Βρετανών συμβούλων λογιστικής) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Γεώργιος Στρίγκος 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σταύρος Λαναράς 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : Θωμάς Λαναράς 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 

Παύλος Λελούδας 

Σοφία Π. Λαναρά  

Δημήτριος Στρίγκος 

Χρήστος Θ. Λαναράς 

Χαράλαμπος Γ. Σεπεντζής 

 

Νοέμβριος 1955 (Ιστορικό Αρχείο Πειραιώς, 

Συλλογή ΟΧΟΑ, Πληροφορίες ΕΤΕ) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θωμάς Χ. Λαναράς 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Χριστόδουλος Λαναράς 

Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Χρήστος Λαναράς 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 

Μιχαήλ Θ. Κούλης 

Σοφία Π. Λαναρά  

Δημήτριος Στρίγκος 

Χαράλαμπος Γ. Σεπεντζής 

 

Μάρτιος 1956 (Ιστορικό Αρχείο Πειραιώς, Συλλογή 

ΟΧΟΑ, Πληροφορίες ΕΤΕ) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σταύρος Λαναράς 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θωμάς Λαναράς 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : Χριστόδουλος Λαναράς 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 

Χρήστος Θ. Λαναράς 

Δημήτριος Γ. Στρίγκος 

Παύλος Λελούδας 
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Σοφία Π. Λαναρά  

Μεταξία Γ. Στρίγκου 

 Χαράλαμπος Γ. Σεπεντζής 

 

Ιούνιος 1956  (Ιστορικό Αρχείο Πειραιώς, Συλλογή 

ΟΧΟΑ, Έκθεση Βρετανών συμβούλων) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σταύρος Λαναράς 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θωμάς Λαναράς 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : Χρήστος Θ. Λαναράς 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : Δημήτριος Γ. Στρίγκος 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 

Παύλος Λελούδας 

Σοφία Π. Λαναρά  

Μεταξία Γ. Στρίγκου 

 Χαράλαμπος Γ. Σεπεντζής 

 

Σεπτέμβριος 1958  (Ιστορικό Αρχείο Πειραιώς, 

Συλλογή ΟΧΟΑ, Έκθεση Γκλαβάνη) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σταύρος Λαναράς 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ-Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ :  

Θωμάς Λαναράς 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ- ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : 

Χριστόδουλος Λαναράς 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 

Χρήστος Θ. Λαναράς 

Σοφία Π. Λαναρά 

Μεταξία Γ. Στρίγκου 

 Χαράλαμπος Γ. Σεπεντζής 

Δημήτριος Γ. Στρίγκος 

Αλέξανδρος Κωνσταντινίδης 
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Σεπτέμβριος 1958 (Ιστορικό Αρχείο Πειραιώς, 

Συλλογή ΟΧΟΑ, Έκθεση Χασάπη/Γεωργαντά) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σταύρος Λαναράς 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ-Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ :  

Θωμάς Λαναράς 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ- ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : 

Χριστόδουλος Λαναράς 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 

Χρήστος Θ. Λαναράς 

Σοφία Π. Λαναρά  

Μεταξία Γ. Στρίγκου 

Χαράλαμπος Γ. Σεπεντζής 

Δημήτριος Γ. Στρίγκος 

Παύλος Λελούδας 

 

Αύγουστος 1962 (Ιστορικό Αρχείο Πειραιώς, 

Συλλογή ΟΧΟΑ, Πληροφορίες ΕΤΕ) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ :  

Χριστόδουλος Λαναράς 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Χρήστος Θ. Λαναράς 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 

Μαρία χήρα Σταύρου Λαναρά 

Αφροδίτη χήρα Θωμά Λαναρά 

Σοφία Π. Λαναρά  

Μεταξία Γ. Στρίγκου 

Χαράλαμπος Γ. Σεπεντζής 

Δημήτριος Γ. Στρίγκος 

Αλέξανδρος Κωνσταντινίδης 
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Μετοχική Σύνθεση Εριοκλωστηρίων Πεννιέ- Αφοι Χρ. Λαναρά ΑΕ 

 

Ιούνιος 1940, 8 Μεγαλύτεροι Μέτοχοι  

(Ιστορικό Αρχείο ΕΤΕ, Πληροφοριακό Σημείωμα ) 

Όνομα Αρ. Μτχ  

Νας Φρίτζε 6850  

Κυλινδρόμυλοι Αττικής 4242  

Θωμάς Χρ. Λαναράς 3800  

Σταύρος Χρ. Λαναράς 3000  

Θεόδωρος Χρ. Λαναράς 3000  

Κωνσταντίνος Χρ. Λαναράς 3000  

Γεώργιος Κ. Στρίγκος 3000  

Φωκίων Δ. Πεχλιβάνος 2500  

 

Μάιος 1952 (Ιστορικό Αρχείο Πειραιώς, Συλλογή ΚΕΔ, 

Έκθεση Βρετανών συμβούλων λογιστικής) 

Όνομα Αρ. μτχ.  

Σταύρος Χρ.Λαναράς 7.833  

Θωμάς Χρ. Λαναράς 5941  

Γεώργιος Κ. Στρίγκος 3750  

Χριστόδουλος Σ. Λαναράς 14983  

Σοφία Π. Λαναρά 4586  

Δημήτριος Γ. Στρίγκος 2175  

Αναστάσιος Τσιόμης 210  

Θεόδωρος Χρ. Λαναράς 300  

Φωκίων Δ. Πεχλιβάνης 2000  

Περικλής Κ. Λαναράς 769  

Νικόλαος Θάμης 1200  

Χρήστος Ν. Θάμης 300  

Δημήτριος Ν. Θάμης 402  

Αικατερίνη Κουρία 4168  

Μαρία Τσιόμη 100  

Μεταξία Γ.Στρίγκου 1300  
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Χριστίνα  Θ. Λαναρά 3600  

Μαρίκα Θ. Λαναρά 4000  

Αγνή Γ. Στρίγκου 2350  

Αθηνά Θ. Λαναρά 3600  

Αγάπη Θ. Λαναρά 1100  

Ελισσάβετ Ν. Οικονομίδου 150  

Ελένη Γ. Οικονομίδου 150  

Γρηγόριος Α. Ζαχαρόπουλος 200  

Γεώργιος Ν. Ξηρός 400  

Δημήτριος Κ. Χατζηγρηγοριάδης 400  

Αμέριμνη Δ. Ζαγκλή 100  

Μαρία Α. Σαρκά 100  

Αφροδίτη Θ. Λαναρά 533  

Σοφία Θ. Λαναρά 800  

ΣΥΝΟΛΟ 67.500  

 

Μάιος 1955 (Ιστορικό Αρχείο Πειραιώς, Συλλογή ΟΧΟΑ, 

Έκθεση Βρετανών συμβούλων λογιστικής) 

Όνομα Αρ. μτχ.  

Θωμάς Χρ. Λαναράς 5941  

Αφροδίτη Θ. Λαναρά 533  

Χριστίνα  Θ. Λαναρά 5300  

Αθηνά Καπράλου 5300  

Μαρία Δάικου 5695  

Αγάπη Θ. Λαναρά 1100  

Σοφία Θ. Λαναρά 800  

Χριστόδουλος Σ. Λαναράς 15563  

Αικατερίνη Κουρία 11500  

Γεώργιος Κ. Στρίγκος 3700  

Μεταξία Γ.Στρίγκου 1300  

Δημήτριος Γ. Στρίγκος 2175  

Αγνή Μπουροπούλου 2400  

Αμέριμνη Δ. Ζαγκλή 100  
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Σοφία Π. Λαναρά 4586  

Δόμνα Παπαλόλα 225  

Μάριον Παπαλόλα 225  

Ελισσάβετ Δ. Παπαλόλα 227  

Αναστάσιος Τσιόμης 210  

Μαρία Τσιόμη 250  

Γρηγόριος Α. Ζαχαρόπουλος 200  

Μαρία Α. Σαρκά 100  

Αδριανή Α. Κόκου  70  

ΣΥΝΟΛΟ 67500  

 

Ιούνιος 1958  

(Ιστορικό Αρχείο Πειραιώς, 

Συλλογή ΟΧΟΑ, Έκθεση  

Γκλαβάνη)    

Όνομα 

Αριθμός          

Μτχ. 

Αριθμός Μτχ 

συνολικά* Ποσοστό** 

Θωμάς Χρ. Λαναράς 6506   

Αφροδίτη Θ. Λαναρά 533   

Χριστίνα  Θ. Λαναρά 5300   

Αγάπη Θ. Λαναρά 1100   

Σοφία Θ. Λαναρά 800   

Αθηνά Καπράλου 5300   

Μαρία Δάικου 5695 25234 37,39% 

Χριστόδουλος Σ. Λαναράς 14313   

Αικατερίνη Κουρία 11500 25813 38,24% 

Μεταξία Γ.Στρίγκου 1300   

Δημήτριος Γ. Στρίγκος 4245   

Αγνή Μπουροπούλου 4470 10015 14,84% 

Σοφία Π. Λαναρά  4831 7,15% 

Δόμνα Παπαλόλα 225   

Μάριον Παπαλόλα 225   

Ελισσάβετ Δ. Παπαλόλα 227 677 1% 
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Αναστάσιος Τσιόμης  460 0,68% 

Γρηγόριος Α. Ζαχαρόπουλος  200 0,30% 

Αμέριμνη Δ. Ζαγκλή  100 0,15% 

Μαρία Α. Σαρκά  100 0,15% 

Αριάδνη Ν. Κόκκου  70 0,10% 

ΣΥΝΟΛΟ  67500  

*   Σημειώνεται ο αριθμός μτχ. συνολικά για κάθε οικογένεια 

** Σημειώνεται το ποσοστό κατοχής μτχ. για κάθε οικογένεια 

 

Σεπτέμβριος 1958 (Ιστορικό Αρχείο Πειραιώς, Συλλογή 

ΟΧΟΑ, Έκθεση Χασάπη/Γεωργαντά) 

Όνομα Αρ. Μτχ.  

Χριστόδουλος Σ. Λαναράς 13873  

Αικατερίνη Κουρία 11940  

Θωμάς Χρ. Λαναράς 7039  

Δημήτριος Γ. Στρίγκος 6315  

Μαρία Δάικου 5695  

Χριστίνα  Θ. Λαναρά 5300  

Αθηνά Καπράλου 5300  

Σοφία Π. Λαναρά 4831  

Άννα Μπουροπούλου 2400  

Μεταξία Γ.Στρίγκου 1300  

Αγάπη Θ. Λαναρά 1100  

Σοφία Θ. Λαναρά 800  

Αναστάσιος Τσιόμης 460  

Ελισσάβετ Δ. Παπαλόλα 227  

Δόμνα Παπαλόλα 225  

Μάριον Παπαλόλα 225  

Γρηγόριος Α. Ζαχαρόπουλος 200  

Μαρία Α. Σαρκά 100  

Αμέριμνη Δ. Ζαγκλή 100  

Αριάδνη Ν. Κόκκου 70  

ΣΥΝΟΛΟ 67500  
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Φάκελος Μπίλη-Τσίτση ΑΕ  

«Εκθέσεις Ελέγχου» FOA2/SE2/SS4/FI43005/SFL13 

 

Φάκελος Γρ.Τσίτσης & Σια ΟΕ  

«Εκθέσεις» FOA2/SE2/SS4/FI43003/SFL6 

 

Φάκελοι ΚΕΔ 

«Υποβληθείσαι αιτήσεις δανείων ανασυγκρότησης» FOA2/SE2/SS9/FI6 

«Δάνεια εξ αμερικανικής βοήθειας ΚΕΔ και AMAG βάσει λογιστικής συμφωνίας 30-

08-1954» FOA2/SE2/SS9/FI2 

«Πρακτικά ΚΕΔ, Συνεδρίασις 33η, της 14ης Ιουνίου 1949» FOA2/SE1/SS1/FI33 

 

Φάκελοι ΟΧΟΑ  

«Γενική ανακεφαλαίωσις δανείων»  FOA3/SE6/SS10/FI1 

«Συγκεντρωτικά στοιχεία δανείων» FOA3/SE6/SS10 

 

 

 

Φάκελοι Ιστορικού Αρχείου ΕΤΕ 

 

Φάκελος  «Εριοκλωστήρια Πεννιέ Αφοι Χρ. Λαναρά ΑΕ , Νάουσα, Δάνειον 

700.585$, Συμμοριόπληκτος 1948-1950», 1-44-8-315 

Φάκελος  «Εριοκλωστήρια Πεννιέ» 1-34-11-262 

Φάκελος «Υιοί Ι. Τεγόπουλου ΑΕ» 1-10-101-370 

Φάκελος «Σ. &Β. Τεγόπουλος υφαντήριο βάμβακος» 1-44-7-11 

Φάκελος «Κλωστήριο Δραπετσώνας, Υιοί Ι. Τεγόπουλου ΑΕ υπό ειδική εκκαθάριση» 

1-39-28-9 
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Φάκελος «Αδελφοί Αποστόλου Βοίλα Αλευροβιομηχανία-Ξυλουργείον Τρίκαλα 

1949-1950»1-44-7-12 

Φάκελος  «Αφοι Βοιλα Αλευροβιομηχανία , Τρίκαλα 1949-1950» 1-44-8-313 

 

 

Εφημερίδες 

 

Εμπρός 

Η Φωνή της Νάουσας 

Μακεδονία  

Οικονομικός Ταχυδρόμος 

Ριζοσπάστης   

Σκριπ 

Το Βήμα 
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ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΓΡΑΦΙΑ 

 

http://kasselouristhomas.blogspot.gr/2011/12/2.html, «Δήμος Περιστερίου, η εγκατάσταση 

των μικρασιατών προσφύγων», όπως εθεάθη την 26-10-2015 

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=2771&subid=2&pubid=309798, «Γεώργιος 

Στρίγκος: Η ακμή και παρακμή μια θεότητας», όπως εθεάθη την 31-01-2016 

http://www.greeninstitute.gr/wp-ontent/uploads/2013/03/70_xronia_Charalambidis.pdf, 

Μενέλαος Χαραλαμπίδης «Το ζήτημα της πολιτικής επιστράτευσης και οι πολιτικές του 

διαστάσεις», όπως εθεάθη την 02-02-2016 

http://www.efsyn.gr/arthro/proti-fora-aristera-2, Τάσος Κωστόπουλος  «Το Φάντασμα της 

Ιστορίας-Πρώτη φορά Αριστερά», όπως εθεάθη την 01-01-2017 

https://hdoisto.gr/download.php?fen=seminars/meeting_0054_8049.pdf , Αλέξης Φραγκιάδης 

«Ο ψυχρός πόλεμος και το ελληνικό ΄΄οικονομικό θαύμα 1953-1973΄΄», όπως εθεάθη την 13-

01-2017 

 http://www.rizospastis.gr/story.do?id=3740705, «Ένταση στη Βέτλανς», όπως εθεάθη την 

25-01-2017 

http://search.edik-archives.gr/Search/DocumentDetails/1589, «Έκθεσις επί της αιτήσεως της 

ΕΠΕ Μακεδονικά Φινιριστήρια, όπως εθεάθη την 20-04-2016 

http://www.euro2day.gr/chameleon/article-blog-chameleon/5739/to-fainomeno-

stabilton.html, «Το ΄΄Φαινόμενο΄΄ Stabilton», όπως εθεάθη την 21-10-2016 

http://news.in.gr/economy/article/?aid=176247, «Προφυλακίστηκε ο υπεύθυνος των 

Μακεδονικών Κλωστήρια Σάμι Φάις», όπως εθεάθη την 21-10-2016 

https://www.nbgam.gr/funds/pd/ex/ex951200400.pdf, «Δήλος Μικτό εσωτερικό, έκθεση 

διαχ/σης αμοιβαίων κεφαλαίων 30-06-2004», όπως εθεάθη την 18-05-2016 

http://www.tovima.gr/finance/finance-business/article/?aid=433204, «Η πτώση της 

δυναστείας Λαναρά»,  όπως εθεάθη την 25-10-2016 
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