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Celebrating 20 years
of the Industrial Museum of Hermoupolis
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του Βιομηχανικού Μουσείου Ερμούπολης 
είναι ευγενική χορηγία της ΟΝΕΧ Shipyards

The publication of the 20-year anniversary album 
of the Industrial Museum of Hermoupolis

is kindly sponsored by ONEX Shipyards
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Μια ομάδα σπουδαίων ιστορικών συναντήθηκαν στη Σύρο το 1973 και η 
Ερμούπολη έγινε αντικείμενο της μελέτης τους για πάνω από μια δεκαετία. 
Καρπός αυτής της συνάντησης, μετά από συντονισμένες και μακροχρόνιες 
προσπάθειες, με ζήλο και αφοσίωση, ήταν το μοναδικό Βιομηχανικό 
Μουσείο, ο πυρήνας του Κέντρου Τεχνικού Πολιτισμού της Ερμούπολης. 

Το Βιομηχανικό Μουσείο, μια ιδέα και έμπνευση του ιστορικού Βασίλη 
Παναγιωτόπουλου, ιδρύθηκε από τον Δήμο Ερμούπολης και το Κέντρο 
Νεοελληνικών Σπουδών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και εγκαινιάστηκε 
στις 12 Μαΐου 2000, επί Δημαρχίας Γιάννη Δεκαβάλλα, από τον τότε 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωστή Στεφανόπουλο. Το Μουσείο μάλιστα 
στεγάζεται στο αποκατεστημένο βιομηχανικό κτιριακό συγκρότημα, που 
αποτελείται από το Χρωματουργείο Αδελφών Κατσιμαντή, το Σκαγιοποιείο 
Γεωργίου Αναιρούση και το Βυρσοδεψείο Μενέλαου Κορνηλάκη. 

Ένα μουσείο που δε θα μπορούσε να βρίσκεται πουθενά αλλού παρά 
στη Σύρο. Γιατί μόνο στη Σύρο του 19ου αιώνα υπήρξαν οι προϋποθέσεις 
για μια πρωτόγνωρη βιομηχανική ανάπτυξη για τα ελληνικά δεδομένα 
και για τη δημιουργία αστικής τάξης, που διαμόρφωσε καθοριστικά τον 
νεοκλασικό χαρακτήρα της Ερμούπολης.

Η ίδρυση και η λειτουργία του Βιομηχανικού Μουσείου συνδέεται με την 
ανάπτυξη του ερευνητικού πεδίου της Βιομηχανικής Αρχαιολογίας κατά τη 

δεκαετία του 1980,  μια περίοδο κατά την οποία το αίτημα για τη διατήρηση 
και ανάδειξη των καταλοίπων της βιομηχανικής δραστηριότητας στην 
Ελλάδα γινόταν ολοένα και πιο έντονο. Η Βιομηχανική Αρχαιολογία 
συγκροτήθηκε σε μια στιγμή κοινωνικής κρίσης και σε διάλογο με τα 
κοινωνικά αιτήματα, καθώς το φαινόμενο της εκβιομηχάνισης διαμόρφωσε 
όχι μόνο κοινωνικές συμπεριφορές, αλλά και το υποσυνείδητο των 
ανθρώπων. 

Κατ’ αυτό τον τρόπο, τα βιομηχανικά κτίρια, οι εργατικές κατοικίες, τα μέσα 
επικοινωνίας και μεταφοράς, οι μηχανές και τα εργαλεία έγιναν μέρος της 
πολιτισμικής κληρονομιάς και μέσα από την έρευνα, την καταγραφή και τη 
διατήρησή τους εντάχθηκαν στο ιστορικό, κοινωνικό και τεχνολογικό τους 
πλαίσιο.

Είμαστε πραγματικά υπερήφανοι που η Σύρος μπορεί να διηγηθεί τη 
συναρπαστική αστική και βιομηχανική ιστορία της μέσα από τα δεκάδες 
κτιριακά συγκροτήματα, μέσα από τα εκθέματα αλλά και μέσα από τον ίδιο 
τον χώρο του Βιομηχανικού Μουσείου, συνδέοντας αναπόσπαστα το χθες 
με το σήμερα και το αύριο, και αφήνοντας πλούσια παρακαταθήκη για τα 
παιδιά της.  

Ο Δήμαρχος Σύρου – Ερμούπολης 
Νικόλαος Λειβαδάρας

Χαιρετισμός
Δημάρχου Σύρου - Ερμούπολης
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A group of great historians met in Syros in 1973 and Hermoupolis was 
the subject of their study for over a decade. The result of this meeting, 
after coordinated and long-term efforts, with zeal and dedication, was the 
only Industrial Museum, the core of the Technical Culture Center of Her-
moupolis.

The Industrial Museum, an idea and inspiration of the historian Vassilis 
Panagiotopoulos, was founded by the former Municipality of Hermoupo-
lis and the Center for Modern Greek Studies of the National Research 
Foundation and was inaugurated on May 12, 2000, during the mayoralty 
of Giannis Dekavallas, by the ex President of the Hellenic Republic Kostis 
Stefanopoulos. In fact, the Museum is housed in the restored indus-
trial building complex, which consists of the Katsimantis Brothers Paint  
Factory, the Georgios Anairousis Scoop Factory and the Menelaos Kor-
nilakis Tannery.

A museum that could not be found anywhere else but in Syros. Because 
only in Syros of the 19th century were the conditions for an unprece-
dented industrial development for the Greek data and for the creation 
of a bourgeoisie, which decisively shaped the neoclassical character of  
Hermoupolis.

The establishment and operation of the Industrial Museum is connected with 

the development of the research field of Industrial Archeology during the 
1980s, a period during which the demand for the preservation and pro-
motion of the remnants of industrial activity in Greece became more and 
more intense. Industrial Archeology was formed in a moment of social 
crisis and in dialogue with social demands, as the phenomenon of indus-
trialization shaped not only social behaviors, but also the subconscious of 
people.

In this way, industrial buildings, workers’ residences, means of communi-
cation and transportation, machines and tools became part of the cultural 
heritage and through their research, recording and preservation became 
part of their historical, social and technological frame.

We are really proud that Syros can tell its fascinating urban and industrial 
history through the dozens of building complexes, through the exhibits 
but also through the place of the Industrial Museum, integrally linking yes-
terday with today and tomorrow and leaving a rich legacy for her children.

The Mayor of Syros – Hermoupolis
Nikolaos Livadaras

Greeting from the
Mayor of Syros - Hermoupolis
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Το Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης, από τις απαρχές της λειτουργίας 
του έως σήμερα, διαγράφει μια ιδιαίτερη και ξεχωριστή πορεία ως ένας 
από τους σημαντικότερους επισκέψιμους χώρους της Σύρου, ως ένας από 
τους χώρους που καθορίζουν την πολιτιστική της ταυτότητα. 

Η βιομηχανική κληρονομιά μας συμπυκνώνεται σε μια πλειάδα 
τεκμηρίων, τα οποία όλα αυτά τα χρόνια συγκεντρώνονται, καταγράφονται, 
συντηρούνται και τελικά παρουσιάζονται στο κοινό, που θέλει να γνωρίσει 
τη Σύρο μιας άλλης εποχής. Ως θεματοφύλακας αυτής της πολύτιμης 
κληρονομιάς, ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης καταβάλλει σημαντικές 
προσπάθειες προκειμένου να την διαφυλάξει, να την αναδείξει και να την 
παραδώσει, ως οφείλει, στις επόμενες γενιές. 

Σε αυτή την προσπάθεια, νιώθουμε ιδιαίτερα τυχεροί, διότι έχουμε κοντά 
μας  πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι αγαπούν το νησί μας και τον πολιτισμό 
του και το δείχνουν έμπρακτα.  Δεν είναι λίγοι εκείνοι που αποφασίζουν να 
παραχωρήσουν στο Βιομηχανικό Μουσείο προσωπικά κειμήλια, σπάνια 
αντικείμενα, μηχανήματα και προϊόντα συριανών εργοστασίων. Δεν είναι 
λίγοι οι επιστήμονες, οι εμπειρογνώμονες, οι τεχνικοί, που με αγάπη και 
μεράκι συμβάλλουν στην ενίσχυση και ανάδειξη του Μουσείου, όπως 
ο Σύλλογος Φίλων του Κέντρου Τεχνικού Πολιτισμού. Δεν είναι λίγοι οι 

χορηγοί, επώνυμοι και ανώνυμοι, που προσφέρουν γενναιόδωρα και 
ανιδιοτελώς στον πολιτισμό μας. 

Τους ευχαριστούμε όλους θερμά, διότι η αρωγή και η στήριξή τους είναι 
πραγματικά συγκινητική και κυρίως πολύτιμη και ουσιαστική, προκειμένου 
το Μουσείο μας να διατηρεί τη φήμη που του αρμόζει ως χώρος όπου 
αναβιώνει όλη τη βιομηχανική ιστορία της Σύρου.

Η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Σύρου - Ερμούπολης 
Αλίκη Λεονταρίτη

Χαιρετισμός
Αντιδημάρχου Πολιτισμού Σύρου - Ερμούπολης
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The Industrial Museum of Hermoupolis, from the beginning of its op-
eration until today, outlines a special and distinct course as one of the 
most important places to visit in Syros, as one of the places that define its 
cultural identity.

Our industrial heritage is concentrated in multitude of items, which all 
these years are collected, recorded, preserved and finally presented to the 
public, who wants to get to know Syros of another era. As the depositary 
of this valuable heritage, the Municipality of Syros - Hermoupolis makes 
significant efforts in order to preserve it, to promote it and to pass it on, as 
it should, to the next generations.

In this effort, we feel very lucky, because we have many people around 
us, who love our island and its culture and show it in practice. There are 
many who decide to donate to the Industrial Museum personal heirlooms, 
rare objects, machines and products of factories of Syros. There are many 
scientists, experts, technicians, who with love and passion contribute to 
the development and promotion of the Museum, such as the Association 
of Friends of the Center for Technical Culture. There are many sponsors, 
known and anonymous, who offer generously and selflessly to our culture.

We thank them all warmly because their help and support is really mov-
ing and above all valuable and essential, in order for our Museum to main-
tain its reputation as a place where it revives the entire industrial history 
of Syros.

The Deputy Mayor of Culture of Syros - Hermoupolis
Aliki Leontariti

Greeting from the
Deputy Mayor of Culture of Syros - Hermoupolis
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20 ΧΡΟΝΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΡΟΥ 2000 – 2020

Βιομηχανία, Τυπογραφία, Ναυτιλία, Βιοτεχνία, Κλωστοϋφαντουργία, 
Υαλουργία, Μηχανουργεία, Ταρσανάδες… Εργοστάσια... Καμινάδες και 
λίμπες… Και Τελωνεία, Επιμελητήρια, Ασφαλιστικές Εταιρίες, Γυμνάσια, 
Λύκεια, Φιλαρμονικές….. Στη Σύρα, στο μικρό άγονο νησί, το 1850…. 

Στη μικρή πόλη πού μετατράπηκε μέσα σε λίγα χρόνια σε κέντρο του 
διαμετακομιστικού εμπορίου και αποτέλεσε παράδειγμα ανάπτυξης  
και πολιτισμού, καταλαμβάνοντας ηγετικό ρόλο στη δημιουργία της 
Ελλάδας του 19ου και 20ου αι.  Εκεί απ’ όπου ξεπρόβαλε μια νέα ζωή,  με 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, μια κοινωνία με ανάμεικτα πολιτιστικά στοιχεία,  
με κοσμοπολίτικο αέρα και συνήθειες, με προσμείξεις, διαφορετικά 
θρησκευτικά δόγματα και αντιλήψεις, με πρωτοποριακά σχέδια και ιδέες. 
Αυτή η Ερμούπολη κυριάρχησε στο Αρχιπέλαγος για πάνω από 60 χρόνια  
και συνέδεσε όλα τα μεγάλα εμπορικά κέντρα της εποχής, Μαύρη Θάλασσα, 
Θεσσαλονίκη, Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Αίγυπτο κ.ά.

Μια ομάδα επιστημόνων, ερευνητών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, 
ιστορικών, βιομηχανικών αρχαιολόγων, Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ, 
ενδιαφέρθηκαν κι αγάπησαν αυτή την Ερμούπολη και τη διαδρομή της, με 
σκοπό τους τη διάσωση κάθε ίχνους της βιομηχανικής ιστορίας του τόπου 
και τη δημιουργία του Βιομηχανικού Μουσείου.  

Έτσι περισώθηκαν πολύτιμα τεκμήρια, ολόκληροι εξοπλισμοί εργοσ-
τασίων, εργαλεία, μηχανήματα, βιβλία, έγγραφα, λεπτουργήματα, χάρτες 
του 17ου αι, μουσικά όργανα από το εξωτερικό, αρχιτεκτονικά σχέδια της 

πόλης  και ενθυμήματα κάθε είδους, ένας σπάνιος και σημαντικός πλούτος,  
θησαυρός για κάθε επισκέπτη και ερευνητή.

Ο Σύλλογος Φίλων του Κέντρου Τεχνικού Πολιτισμού συγχαίρει τον Δήμο 
Σύρου- Ερμούπολης για την πρωτοβουλία του στην έκδοση αυτού του 
Λευκώματος, το οποίο αποτυπώνει, τις προσπάθειες όλων όσων έδωσαν 
την ψυχή και το πάθος τους, για την δημιουργία του Βιομηχανικού 
Μουσείου, με στόχο να τονώσουν  την πνευματική ζωή της πόλης  και να της 
αποδώσουν τον «αέρα» , τη σπουδαιότητα και το ύφος που της πρέπουν… 

 Εξάλλου, ο Σύλλογος θεωρεί πως με αυτό τον τρόπο, αποτίνεται 
ένας φόρος τιμής στα εκατοντάδες χέρια των εργατριών και εργατών 
πού δούλεψαν σκληρά πάνω σε αυτές τις μηχανές, στα νήματα, στα 
εργαλεία, κάτω από αντίξοες και πολλές φορές σκοτεινές συνθήκες, για να 
δημιουργηθεί αυτό το θαύμα του 20ου αιώνα.

 Ο Σύλλογος Φίλων, σταθερός συνοδοιπόρος του στα 20 αυτά χρόνια,  
μεριμνά και αγωνιά για το Βιομηχανικό Μουσείο, τη διάσωση και 
συντήρηση των μηχανημάτων, για την προβολή και την εξωστρέφειά του. 

Το όνειρο και ο στόχος μπορούν να γίνουν πραγματικότητα, το δε  
Βιομηχανικό Μουσείο να διακτινιστεί και να γίνει ένα μεγάλο Κέντρο 
αληθινού Πολιτισμού και Έρευνας, Κέντρο Έρευνας Ανθρωπιστικών και 
Βιομηχανικών Σπουδών και Επιστημών,  Κέντρο ανταλλαγής και συνάν-
τησης των ιδεών του κόσμου…

Η Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων 
του Κέντρου Τεχνικού Πολιτισμού Ερμούπολης Σύρου

 Μαργαρίτα  Ελ. Καλουτά

Χαιρετισμός 
Προέδρου του Συλλόγου Φίλων του Κέντρου Τεχνικού Πολιτισμού Ερμούπολης Σύρου



  |  Industrial Museum of Hermoupolis 2000 - 2020 |  11

20 YEARS INDUSTRIAL MUSEUM OF SYROS 2000 - 2020

Industry, Typography, Shipping, Handicrafts, Textiles, Glassworks, Ma-
chine Shops, Shipyards... Chimneys and limes… And Customs, Chambers, 
Insurance Companies, Gymnasiums, Lyceums, Philharmonic Orchestra 
….in Syra, in the small barren island, in 1850….

In the small town that within a few years became a center of transit trade 
and was an example of development and culture, occupying a leading 
role in the creation of Greece in the 19th and 20th century. Where a new 
life emerged, with special characteristics, a society with mixed cultural 
elements, with a cosmopolitan air and habits, with admixtures, different 
religious doctrines and perceptions, with innovative designs and ideas. Er-
moupolis dominated the Archipelago for over 60 years and connected all 
the major shopping centers of the time, Black Sea, Thessaloniki, Istanbul, 
Izmir, Egypt and more.

A group of scientists, researchers of the National Research Foundation, 
historians, industrial archaeologists, NTUA Architects, were interested and 
loved Ermoupolis and its route, in order to save every trace of the industri-
al history of the place and the creation of the Industrial Museum.

Thus, valuable items were left, whole factory equipment, tools, ma-
chines, books, documents, miniatures, maps of the 17th century, musical 
instruments from abroad, architectural plans of the city and souvenirs of 
all kinds, a rare and important wealth, treasure for every visitor and re-
searcher.

The Association of Friends of the Center for Technical Culture congrat-
ulates the Municipality of Syros-Ermoupolis for its initiative in the publi-
cation of this album, which reflects the efforts of all those who gave their 
soul and passion, for the creation of the Industrial Museum, in order to 
stimulate the spiritual life of the city and to give it the “air”, the importance 
and the style that it deserves...

Furthermore, the Association considers that in this way, a tribute is paid 
to the hundreds of hands of the workers who worked hard on these ma-
chines, on the threads, on the tools, under adversity and often dark condi-
tions, in order to create this the miracle of the 20th century.

The Association of Friends, its constant companion for these 20 years, 
agonizes and provides for the Industrial Museum, the rescue and mainte-
nance of the machines, for its promotion and extroversion.

The dream and the goal can come true, and the Industrial Museum can 
be radiated and become a great Center of true Culture and Research, Cen-
ter for Research in Humanities and Industrial Studies and Sciences, Center 
for the exchange and meeting of the ideas of the world…

The president of the Association of Friends 
of the Center of Technical Culture Hermoupolis Syros

Margarita El. Kalouta

Greeting from the
President of the Association of Friends of the Center of Technical Culture Hermoupolis Syros
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Μία εικοσαετία λειτουργίας 
του Βιομηχανικού Μουσείου Ερμούπολης
Καινοτομία, πρωτοτυπία και πρωτοπορία της Σύρου στον τομέα της Βιομηχανικής Αρχαιολογίας

Φέτος συμπληρώνονται είκοσι χρόνια λειτουργίας του πρώτου 
βιομηχανικού μουσείου της χώρας μας, ενός μουσείου που δεν θα 
μπορούσε να βρίσκεται αλλού παρά στη Σύρο. Γιατί μόνο στη Σύρο του 
19ου αιώνα υπήρξαν οι προϋποθέσεις και οι συγκυρίες που επέτρεψαν 
την πρώτη ουσιαστική ανάπτυξη της βιομηχανίας και ταυτόχρονα 
την δημιουργία μιας αστικής τάξης που διαμόρφωσε καθοριστικά τον 
νεοκλασικό χαρακτήρα της νέας πόλης, της μαγικής Ερμούπολης. 

Αποκορύφωμα μακροχρόνιας προετοιμασίας και συντονισμένων 
προσπαθειών, του Δήμου Ερμούπολης, μιας ομάδας διαπρεπών ιστορικών 
και μιας πλειάδας ανθρώπων που εργάστηκαν με πάθος και αφοσίωση, το 
Βιομηχανικό Μουσείο της Ερμούπολης εγκαινιάστηκε στις 12 Μαΐου του 
2000 από τον τότε Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωστή Στεφανόπουλο.

Από τότε το Βιομηχανικό Μουσείο διαγράφει την ιδιαίτερη πορεία του. 
Δήμος, επιστήμονες, εμπειρογνώμονες, τεχνικοί, απλοί Συριανοί με αγάπη 
για τον τόπο τους συντελούν καθένας από τη μεριά του ώστε να διατηρεί 
το Μουσείο τη φήμη της μοναδικότητάς του εντός και εκτός των συνόρων 
της χώρας μας.

Το Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης είναι ο σημαντικότερος μουσειακός 
χώρος στη Σύρο. Είναι το Μουσείο της πόλης, το Μουσείο της Ερμούπολης 
και αποτελεί δημοφιλή προορισμό για τους επισκέπτες της Σύρου καθ’όλη 
τη διάρκεια του έτους.

Στις αίθουσές του παρουσιάζονται εντυπωσιακά εκθέματα της 
βιομηχανικής ιστορίας αυτού του τόπου: αρχιτεκτονικά σχέδια, παλιές 
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Twenty years of operation
of the Industrial Museum of Ermoupolis

Innovation, Originality and Pioneering of Syros

This year we are celebrating 20 years after the Industrial Museum of Her-
moupolis was inaugurated and opened to the public. It is the first industri-
al / technical museum in Greece, the result of a long and systematic effort 
made by the local Municipality, Greek historians, scholars and technicians, 
aiming at promoting the exceptional industrial heritage of Syros. 

The building was declared a “Preserved Monumental Building” in 1984 
and was inaugurated in 2000 by the President Constantinos Stepha-
nopoulos during the mayorship of  Yiannis  Dekavallas.

The Industrial Museum holds a remarkable collection amongst which 
historical documents, old engines, various machines, more than 300 rare 
items and other exhibits, making it a cultural institution of great impor-
tance.

Among the important exhibits are the original sketches by the German 
architect Ernst Ziller, who built the enormous, imposing building of the 
Town Hall, as well as sketches by the Italian Pietro Sampò, the architect 
of the “Apollon” Theatre. There are also findings from the rare ship-
wreck “Patris”, which sank in 1868 off the island of Kea and the well- 
known electric car Enfield 8000, which was produced at the premises 
of “Neorion” Shipyards during the early 70’s and was exported to the 
United Kingdom.

The main part of the Industrial Museum is divided into six halls:  1. The 
city of the refugees.  2.  Opening up to the world.  3.  Seamanship.  4.  Hel-
lenic Steamship Company.  5.  Thriving Industry.  6.  Periodical (non-per-
manent) exhibitions.
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φωτογραφίες, τεκμήρια και μαρτυρίες, καθώς και μηχανήματα, εργαλεία, 
αντικείμενα και προϊόντα χαρακτηριστικά της εποχής κατά την οποία είχε 
ακμάσει η Ερμούπολη, το δεύτερο ήμισυ του 19ου αιώνα.

Κορυφαία εκθέματα του Μουσείου είναι τα πρωτότυπα σχέδια του 
Γερμανού αρχιτέκτονα Ερνέστου Τσίλλερ για το Δημαρχείο της Ερμούπολης 
και του Ιταλού Pietro Sampò για το Θέατρο “Απόλλων”, τα ευρήματα από 
το ναυάγιο του ατμόπλοιου “Πατρίς”, η σπάνια τετρακύλινδρη μηχανή 
πλοίου Doxford και το περίφημο ηλεκτρικό αυτοκίνητο Enfield 8000 που 
παραγόταν στις εγκαταστάσεις του Ναυπηγείου “Νεώριον” της Σύρου κατά 
τη δεκαετία του 1970 και εξαγόταν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο κύριος εκθεσιακός χώρος του Μουσείου χωρίζεται σε 5 ενότητες: 
Δημιουργία της Ερμούπολης, Εμπόριο, Ναυτιλία, Ναυπηγείο “Νεώριον” 
και Βιομηχανική Ανάπτυξη.

Ένας από τους αρχικούς κίονες 
του Ιερού Ναού Κοίμησης της Θεοτόκου, 1829

Σημαντικό έκθεμα που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από 
αρχιτεκτονική/μηχανική άποψη: η κολώνα αποτελείται από τα λεγόμενα 
“ξυλοδέματα”, δηλαδή δέσμη ξύλινων δοκών που συγκρατείται με 
σχοινιά και καλύπτεται από κονίαμα που έχει βαφτεί, ώστε να μοιάζει με 
σκουροπράσινο μάρμαρο.

Πρόκειται για τεχνική που ανέπτυξαν οι πρώτοι οικιστές της Ερμούπολης 
αξιοποιώντας τις δεξιότητες ξυλοναυπηγικής που είχαν αναπτύξει στους 
τόπους καταγωγής τους (εδώ, Ψαρά: η εκκλησία της Κοίμησης, στη συνοικία 
“Ψαριανά”, ήταν γνωστή σαν “εκκλησία των Ψαριανών”.



  |  Industrial Museum of Hermoupolis 2000 - 2020 |  15

Α column of the church of The Dormition (1828 – 1829)

A rare exhibit, of particular interest for the architects and mechanicians. 
It is made of wood, actually a column of tree trunks cut and tied together 
and covered by plastering dyed green to resemble marble.

It is a fine example of a method discovered by the early settlers of  
Hermoupolis, based on the traditional wooden ship, a craft they knew very 
well at their areas of origin (here, Psara, the island of Psara, which has given 
its name to the whole quarter, “Psarianà”).
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Πρωτότυπα σχέδια του Ερνέστου Τσίλλερ 
για το Δημαρχείο της Ερμούπολης

Το μεγαλειώδες Δημαρχείο της Ερμούπολης θεμελιώθηκε το 1876 και 
δεσπόζει στη μαρμαροστρωμένη πλατεία Μιαούλη.

Αρχιτέκτονας του έργου είναι ο ιδιοφυής Ερνέστος Τσίλλερ (Σαξονία, 
Γερμανία 1837 - Αθήνα 1928), ο οποίος έκανε άπειρα σχέδια και μερικά 
από αυτά εκτίθενται στην πρώτη αίθουσα του Βιομηχανικού Μουσείου 
Ερμούπολης. Μερικά φέρουν την υπογραφή του Τσίλλερ γραμμένη στα 
ελληνικά. Ο διαπρεπής αρχιτέκτονας ήταν άριστος γνώστης της ελληνικής 
γλώσσας, ιστορίας και μυθολογίας. Λάτρης της αρχαιολογίας, ο Τσίλλερ είχε 
κάνει ανασκαφές στην περιοχή του Παναθηναϊκού Σταδίου και τα ευρήματα 
που έφερε στο φως, καθώς και η αποκάλυψη του αρχαίου σταδίου τον 
έκαναν δημοφιλή, τόσο στο κοινό όσο και στον βασιλέα Γεώργιο τον Α’.

Ο Τσίλλερ υπήρξε συνεργάτης του Θεόφιλου Χάνσεν, ενός Δανού 
αρχιτέκτονα στη Βιέννη, ο οποίος τον έστειλε στη χώρα μας το 1859 για να 
επιβλέψει την ανέγερση της Ακαδημίας Αθηνών. Ο Τσίλλερ εγκαταστάθηκε 
στην Ελλάδα, την οποία αγάπησε και στην οποία περιηγήθηκε κάνοντας 
άπειρες παρατηρήσεις και σχέδια. Δίδαξε Αρχιτεκτονική στο Πολυτεχνείο 
από το 1872, παντρεύτηκε την σολίστ πιάνου Σοφία Δούδου και μέχρι το 
1920 έχτισε πολλά δημόσια και ιδιωτικά κτίρια (περισσότερα από 500), 
αφήνοντας τη σφραγίδα του στην ελληνική αρχιτεκτονική κατά τον 19ο 
αιώνα.

Ο Τσίλλερ συνέδεσε το όνομά του με την Ερμούπολη. Από το 1876 μέχρι το 
1898 ασχολήθηκε με την ανοικοδόμηση του Δημαρχείου, η οποία έγινε με 
δικά του σχέδια. Πιθανότατα έχει σχεδιάσει, επίσης, ορισμένες κατοικίες στην 

Ερμούπολη, οι οποίες θυμίζουν την αρχιτεκτονική του, που χαρακτηρίζεται 
από έναν συνδυασμό κλασικών ελληνικών και αναγεννησιακών ρυθμών.
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Original sketches for the Town Hall of Hermoupolis, 
made by the German architect Ernst Ziller

The monumental building of the 
Town Hall was designed by Ernst 
Ziller, the eminent German architect 
who designed numerous neoclassi-
cal buildings, public and private, all 
over Greece.

An associate of Theophil von 
Hansen, a Danish architect settled 
in Vienna, who sent him to Athens 
to supervise the construction of 
the Academy, Ziller settled in and 
travelled extensively in Greece. Ηe 
became a Professor of Architecture 
and even made archeological exca-
vations in Athens, the finds of which 
made him famous and befriended 
King George I.

Fluent in both ancient and modern greek, with an excellent knowledge 
of greek history and mythology, Ziller left his mark on greek neoclassical 
architecture. Particularly fond of Hermoupolis, from 1876 till 1898 was oc-
cupied with the building of the Town Hall. He has probably built a number 
of private houses in Hermoupolis, which bear characteristics of his archi-
tecture, combining classic greek and renaissance elements.
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Πρωτότυπο σχέδιο του Ιταλού αρχιτέκτονα 
Pietro Sampo για το Θέατρο «Απόλλων»

Στην πρώτη αίθουσα του Βιομηχανικού Μουσείου εκτίθεται πρωτότυπο 
σχέδιο για το Θέατρο “Απόλλων” της Ερμούπολης, το οποίο φιλοτέχνησε ο 
Ιταλός αρχιτέκτονας Pietro Sampò.

Πιθανά Βενετσιάνος (το επίθετο Sampò είναι διαδεδομένο στη Βενετία), 
ο Sampò υπηρέτησε ως δημοτικός αρχιτέκτονας στην Ερμούπολη από το 
1860 μέχρι το 1864. Στο διάστημα αυτό έχτισε με δικά του σχέδια τη Λέσχη 
“Ελλάς” (το σημερινό Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης), 
το Θέατρο “Απόλλων”, καθώς και το παλιό Δημοτικό Καφενείο (αργότερα 
Υγειονομείο) που βρισκόταν στο Νησάκι (έχει κατεδαφιστεί).

Επέβλεψε επίσης την ανοικοδόμηση του “εργοστασίου της Ελληνικής 
Ατμοπλοΐας”, δηλαδή το αρχικό κτίριο του Ναυπηγείου “Νεώριον” και 
έκανε τα σχέδια για την επισκευή του Δημοτικού Νοσοκομείου (πιθανά το 
1862), καθώς και διάφορα σχέδια για αποθήκες (1860). 

Σχετικά με τα σχέδια του Θεάτρου “Απόλλων” (1862), ο Pietro Sampò 
έχει ακολουθήσει διάφορα πρότυπα από τουλάχιστον τέσσερα λυρικά 
θέατρα της Ιταλίας. Συγκεκριμένα, η περίφημη Σκάλα του Μιλάνου (1776) 
χρησιμοποιήθηκε ως πρότυπο, ιδίως για το εσωτερικό του Θεάτρου, καθώς 
και ως παράδειγμα αίγλης και μεγάλης σημασίας, ενώ καθοριστικές πηγές 
αρχιτεκτονικής επιρροής υπήρξαν το Θέατρο San Carlo της Νάπολης 
(1816), το Ακαδημαϊκό Θέατρο του Castelfranco (1745), καθώς και το Te-
atro della Pergola της Φλωρεντίας (1755).
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The original design for the Municipal Theatre “Apollon”

Particularly interesting is the original design for the Municipal Theatre 
“Apollon” made by the Italian architect Pietro Sampò, who built “Apollon” 
and the Hellas Club (today Municipal Cultural Centre), the Municipal Café 
at Nissaki (demolished after the Second World War) and supervised the 
building of the old factory of the Neorion Shipyards. He had made nu-
merous sketches, among them those for the restoration of the Hospital 
(probably in 1862) and some warehouses (1860).

     Sampò was apparently influenced by several Italian theatres, not only 
the famous La Scala, but also the San Carlo in Naples, the Academic The-
atre at Castelfranco and the Teatro della Pergola in Florence. 



Τυπογραφικά μηχανήματα και εξοπλισμός Τυπογραφείου

Από τα πρώτα χρόνια της δημιουργίας της, 
η Ερμούπολη απέκτησε τη φήμη κέντρου 
εκδοτικής δραστηριότητας.

Εδώ ιδρύθηκαν μερικά από τα πρώτα 
τυπογραφεία που λειτούργησαν στη χώρα 
μας, αμέσως μετά την Επανάσταση: ο 
Σαμιώτης Ιωάννης Σφοίνης ίδρυσε στα 1828 
το πρώτο τυπογραφείο της Σύρου. 
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Printing presses and other machines found in printshops of Syros

From its earliest years, Hermoupolis had the reputation of being the cen-
tre of printing activities. The first printshop in Greece was founded here in 
1828, by Ioannis Sfinis from Samos. Soon after that followed Nikolas Varot-
sos, “The Greek Typography”, and the “Printshop of N. Gravinos, Symeon 
Peloponnesios and I. Garoufalis from Samos”.
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Ακολούθησαν ο Νικόλαος Βαρότσος, η “Ελληνική Τυπογραφία” και η 
“Τυπογραφία Ν. Γραβινού, Συμεών Πελοποννησίου και Ι. Γαρουφαλή 
Σαμίου”.

Τα πράγματα αλλάζουν σημαντικά με τη μεταφορά από το Ναύπλιο στην 
Ερμούπολη του τυπογραφείου Κ. Δημίδη και Γ. Αθανασιάδου Μελισταγούς. 
Από το 1833 μέχρι το 1868 το τυπογραφείο θα αναπτύξει εξαιρετικά τις 
εκδοτικές δραστηριότητες στην Ερμούπολη.

Μέχρι το 1850 σημειώνεται ιδιαίτερη κινητικότητα και το ένα τυπογραφείο 
ιδρύεται αμέσως μετά το άλλο: το 1834 μεταφέρεται από την Αθήνα 
στην Ερμούπολη το τυπογραφείο του ιεραπόστολου Ι. Ι. Ρόβερτσον, το 
οποίο αγόρασε το 1836 ο Παντελής Κ. Παντελής και το μετονόμασε σε 
“Φιλελευθέρα Τυπογραφία”.

Ακολουθεί το σημαντικό τυπογραφείο του Γ. Πολυμέρη (1836), του Ν. 
Βαρβαρέσου (1845), του Μ. Π. Περίδη (1849), το κυριότερο τυπογραφείο 
κατά το δεύτερο ήμισυ του 19ου αιώνα, επίσης του Ρενιέρη Πρίντεζη 
(1856), του Γ. Χάλαρη (1865), στο οποίο τυπωνόταν μεταξύ άλλων και η 
εφημερίδα “Πατρίς”, καθώς και του Ν. Φρέρη (1870).

Στις αίθουσες του Βιομηχανικού Μουσείου υπάρχουν αρκετά τυπο-
γραφικά μηχανήματα και εξοπλισμός τυπογραφείου. Πιεστήρια, μηχα-
νήματα κοπής χαρτιού, κάσες με στοιχεία και πολλά μικρότερα χρηστικά 
αντικείμενα τυπογραφείου. Ιδιαίτερης σημασίας είναι το τυπογραφικό 
πιεστήριο όπου τυπωνόταν η τοπική εφημερίδα “Θάρρος”, μια από τις 
μακροβιότερες Συριανές εφημερίδες.



  |  Industrial Museum of Hermoupolis 2000 - 2020 |  23

A significant addition was made when the printshop of K. Dimidis and 
G. Anastassiadou – Melistagous was transported from Nafplion to Her-
moupolis. Starting from 1833 and continuing up to 1868 this printshop 
had greatly enhanced all printing activities in Hermoupolis.

Scattered all over the exhibition of the Industrial Museum are printing 
presses, cutting machines and other printing equipment. Particularly im-
portant is the Albion Printing Press constructed at Harrild & Sons, England 
1875. Initially located in the printshop of A. Skordilis, it had been bought 
in 1954 by the printshop of the newspaper “Tharros” (= daring), one of the 
longest - lived newspapers of Syros.
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Η βιομηχανική ανάπτυξη στη Σύρο

Μιλώντας για βιομηχανική ανάπτυξη στη Σύρο αναφερόμαστε ουσιαστικά 
σε ένα από τα πρώτα και τα μεγαλύτερα οικονομικά κέντρα της χώρας μας. 
Κατά το δεύτερο  ήμισυ του 19ου αιώνα η πρωτεύουσα των Κυκλάδων γίνεται 
κέντρο διαμετακομιστικού εμπορίου, ναυτιλιακής κίνησης και ναυπηγικών 
δραστηριοτήτων και πάνω σ’ αυτή τη βάση αναπτύσσεται και εξελίσσεται η 
εκβιομηχάνιση του τόπου.

Με τη σειρά της, η βιομηχανική δραστηριότητα θα αποτελέσει πηγή 

συσσώρευσης πλούτου και καλαισθησίας και θα διαμορφώσει τον ιδιαίτερο 
χαρακτήρα της πόλης.

Ξεκινώντας από τα χρόνια της Επανάστασης, δημιουργούνται συγκυρίες 
και συνθήκες ευνοϊκές γι’ αυτό που πρόκειται να ακολουθήσει. Το φυσικά 
προφυλαγμένο αγκυροβόλιο, «το Μέσα Πόρτος» ή «Γιαλός» της Σύρου θα 
αποκτήσει τη φήμη προστατευμένης, ουδέτερης θαλάσσιας περιοχής, όπου 
μπορεί κανείς να δει ιστιοφόρα σκάφη και φορτηγά από τη Δύση και την 
Ανατολή, από τη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα και, μερικές φορές, δίπλα 
– δίπλα, ακόμα και πλοία των δύο εμπολέμων.

Ο περιορισμός της πειρατείας από την παρουσία των ξένων στόλων, η 
σχετική αυτονομία που είχαν παραχωρήσει οι Οθωμανοί, η προστασία 
των κατοίκων, διαφορετικού θρησκευτικού δόγματος, από την εποχή των 
Διομολογήσεων μεταξύ Γαλλίας και Υψηλής Πύλης, καθώς και η ουδέτερη 
στάση των Συριανών κατά την Ελληνική Επανάσταση του 1821 δημιούργησαν 
τις ευνοϊκές συνθήκες ανάπτυξης του ταπεινού αγκυροβόλιου, μιας απλής 
Σκάλας ή Σούδας, σε πραγματικό μεγάλο Λιμάνι.

Αυτό το μεγάλο και ασφαλές Λιμάνι θα υποδεχθεί σύντομα, κατά τη 
διάρκεια του 1821 και στα χρόνια που θα ακολουθήσουν, πρόσφυγες από 
τη Σμύρνη και τις Κυδωνίες αρχικά, ύστερα από τη μαρτυρική Χίο και τα 
Ψαρά, την Κάσο, την Κρήτη και από πολλές άλλες περιοχές όπου υπήρχαν 
εχθροπραξίες και αντίποινα των Τούρκων.

Την ίδια εποχή, ήδη από τις αρχές του 1823, το Λιμάνι της Σύρου αποτελεί 
πεδίο εμπορικών δραστηριοτήτων. Οι λιγοστοί κάτοικοι – τότε γύρω στις 
4.000 – είχαν κάποια εμπειρία από το περιορισμένο εμπόριο του κρασιού, 
όμως το καθαυτό εμπόριο απογειώνεται στα χέρια των προσφύγων και 
σχηματίζει την οικονομική βάση, στην οποία θα στηριχθεί η βιομηχανική 
ανάπτυξη.



Industrial development of Syros

Talking about the industrial development of Syros, we are referring to the 
first - and the greatest – economic centre of this country. The original settle-
ment became the only real city in the Cyclades, a centre of transit, commer-
cial and ship building activities. A rapid industrialization evolved into a great 
source of prosperity and a good sense of beauty and these parametres gave 
Hermoupolis the character it has. 

Back, during the Greek War for Independence, the relative safety and the 
presence of foreign ships attracted refugees, settlers and professionals from 
various parts of the Ottoman Empire. The locals had some experience of 
trade, since they were selling their wine to the sailors of passing – by ships, 
but the commercial activities really flourished in the hands of the refugees.

The inhabitants of the island of Chios, cosmopolitans and intrepid mer-
chants, already had a vast network of representatives in various parts of the 
world. Their presence was very significant in the Russian harbours of Odessa 
and Sevastopol, in Alexandria, Egypt, and from Trieste or Marseille to the 
large British ports. Wheat and caviar from Russia, silk and timber from the 
Ottoman Empire, cotton from Egypt and other merchandise pass through 
the hands of Chiot merchants before reaching their final European desti-
nations.

A huge warehouse for all these, and many more, the port of Hermoupo-
lis had a complex of transit warehouses of pharaonic dimensions, built on 
plans made by J. B. Erlacher.

The first tannery was founded by Panayiotis Kaloutas from Chios, in 1828 
– 1829, followed by the Cretan Emm. Saloustros. There will be more: Mari-
nakis brothers, A. Pappadam, J. Kourkoutakis, D. Litharopoulos, G. Laguros, 
P. Glykas, M. Kornilakis and Al. Gangos, to name but a few. The leather soles 

which were produced in Syros were sold to the Balkan countries and the 
Ottoman Empire, while the tanneries of Syros are well – known as “the best 
of the Orient”.

At the same time, flour mills, cotton factories, cloth-mills and other textile 
factories are thriving. Textile factories will continue their long life up to the 
year 2008, in fact this type turned out to be longer – lived than any other 
industry.

One of the first branches of textile industry was print – dyeing, the printing 
of coloured patterns on cloth, especially head scarves, known under different 
names of Turkish origin; “kalemkeria”, “yemenia”, “varézia”; indispensable parts 
of the female costume in the Orient. The production of head scarves was al-
ready practiced before 1833 on Syros, transferred from Istanbul and Serres.
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Από τους πρόσφυγες, οι Χιώτες, κοσμοπολίτες και δαιμόνιοι έμποροι, 
είχαν πολύ πριν αναπτύξει ένα εκτεταμένο, ευρύτατο δίκτυο με τοπικές 
παροικίες, αντιπροσώπους και συνεργάτες σε διάφορα μέρη του κόσμου. Η 
παρουσία τους ήταν σημαντική από τα ρωσικά λιμάνια της Οδησσού και της 
Σεβαστούπολης μέχρι την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου κι από την Τεργέστη 
και τη Μασσαλία μέχρι τα λιμάνια των Βρετανικών Νησιών. Το σιτάρι και τα 
χαβιάρια της Ρωσίας, το μετάξι και η ξυλεία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, 
το βαμβάκι της Αιγύπτου και άλλα από τα κυριότερα εμπορεύματα της 
ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας 
περνούσαν από τα χέρια Χιωτών εμπόρων για να φτάσουν στους επιμέρους 
προορισμούς τους.

Μια τεράστια αποθήκη γι΄αυτά, καθώς και για άπειρα άλλα, έγινε το Λιμάνι 
της Ερμούπολης. Πρώτα απ’ όλα τα χρηστικά κτίρια της καινούργιας πόλης 
χτίζονται τα φαραωνικών διαστάσεων συγκροτήματα των «Αποθηκών 
Διαμετακομίσεως» - Τράνζιτο – το 1834 – 1839 με σχέδια του Ι. Β. Ερλάχερ 
και με επιστασία του Βίλχελμ φον Βάιλερ. Σ’ αυτές τις αποθήκες και στις 
πολλές άλλες που θα χτιστούν στα χρόνια που θα’ ρθουν, στοιβάζονται 
εμπορεύματα κάθε λογής και προέλευσης.

Μαζί με το εμπόριο και γύρω από αυτό αναπτύσσονται παράπλευρες 
επιχειρηματικές δραστηριότητες από τους πρόσφυγες που δεν έπαυαν να 
συρρέουν φέρνοντας μαζί τους τις τεχνογνωσίες και τις δεξιότητες που είχαν 
αναπτύξει στους τόπους καταγωγής τους. ‘Ο,τι ήξερε ο καθένας τους να κάνει, 
από τη λουκουμοποιΐα μέχρι τη βυρσοδεψία κι’ από τη σιδηρουργία μέχρι 
την υφαντουργία, βρήκε γόνιμο έδαφος στη Σύρο, έγινε σανίδα σωτηρίας 
και τρόπος επιβίωσης για τους ίδιους τους πρόσφυγες, καθώς και πηγή 
συσσωρευμένου πλούτου για την καινούργια τους πατρίδα.

Επόμενο είναι να παρατηρηθεί μια εξαιρετική ποικιλομορφία και πρωτο-
τυπία στις βιομηχανικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες που άνθισαν στην 
Ερμούπολη. Ο ερευνητής ξαφνιάζεται ευχάριστα από την διαπίστωση ότι 
μέσα στα όρια της Ερμούπολης λειτουργούν τόσα εργοστάσια παραγωγής 

ποικίλων προϊόντων, αρχής γενομένης από την κατεργασία των δερμάτων, 
την τέχνη της βυρσοδεψίας.

Πρώτος ο Χιώτης Παναγιώτης Καλουτάς, το 1828 – 1829, και ύστερα από 
μερικά χρόνια ο Κρητικός Εμμανουήλ Σαλούστρος ιδρύουν τα πρώτα 
μεγάλα βυρσοδεψεία. Θα ακολουθήσουν χρονικά κι’ άλλα βυρσοδεψεία: 
των αδελφών Μαρινάκη, Α. Παππαδάμ, Ι. Κουρκουτάκη, Δ. Λιθαρόπουλου, 
Γ. Λαγουρού, Π. Γλύκα, Μ. Κορνηλάκη και Αλ. Γάγκου. Τα σολοδέρματα που 
παράγονται στη Σύρο πουλιούνται στις βαλκανικές χώρες καθώς και στην 
επικράτεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ενώ τα βυρσοδεψεία της Σύρου 
γίνονται γνωστά σ’ όλο τον κόσμο «ως τα καλύτερα της Ανατολής».

Παράλληλα αναπτύσσονται η αλευροβιομηχανία, η βαμβακουργία και 
η κλωστοϋφαντουργία. Αυτή η τελευταία θα διατηρηθεί περισσότερο και 
μέχρι τα τέλη του 20ου αιώνα θα συντηρήσει το κλίμα της οικονομικής 
ευρωστίας, όταν όλοι οι υπόλοιποι βιομηχανικοί κλάδοι θα υπολειτουργούν 
ή θα οδηγούνται σε εγκατάλειψη. Η λεγόμενη «τυποβαφική» υπήρξε 
μια πρώτη μορφή επεξεργασίας του βαμβακιού που προηγήθηκε της 
οργανωμένης βαμβακουργίας και κλωστοϋφαντουργίας. Με τον όρο αυτό 
εννοούμε την τέχνη της εκτύπωσης έγχρωμων μοτίβων πάνω σε υφάσματα, 
ιδίως μαντήλια του κεφαλιού, τα ονομαζόμενα «καλεμκεριά», «γεμενιά», 
«βαρέζια» και τσεμπέρια, τα οποία αποτελούσαν αναπόσπαστο μέρος της 
γυναικείας αμφίεσης στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Η 
παραγωγή μαντηλιών υπήρχε πριν το 1833 και είχε μεταφερθεί στη Σύρο 
από την Κωνσταντινούπολη και τις Σέρρες. Από το 1862 υπάρχει στη Σύρο το 
ατμοκίνητο εργοστάσιο καθαρισμού βάμβακος του Γ. Γιαννουκάκη.

Το σιτάρι της Ρωσίας, που αναφέρθηκε πιο πάνω , αλλά και της Τουρκίας, 
εισρέει στις Συριανές αποθήκες και προσφέρεται για τη λειτουργία 
αλευροβιομηχανιών. Το πρώτο ατμοκίνητο «αλευροποιείον» στην 
Ερμούπολη ιδρύεται το 1861 στην περιοχή του Καρνάγιου (σημερινό 
κτιριακό συγκρότημα τράπεζας «Alpha») από τον Σταύρο Χρυσό που 
καταγόταν από τις Κυδωνίες (Αϊβαλί). Το παράδειγμά του θα ακολουθήσουν 
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A large cotton-cleaning factory, moved by steam and belonging to Yannis 
Yiannoukakis can be traced back in 1862.

Wheat from Russia, but also from Turkey, flows into the warehouses of Sy-
ros and offers an opportunity to the growth of flour mills and other factories 
for making and processing flour.

The first spinning mill opened in 1861, owned by Stavros Chrysos from 
Kydoniae (Ayvalik). Many will follow: G. Véltsos (1865), G. Bouboulis (1866), 
A. Papanikolas and D. Vafiadakis (1868), D. Apostolou (1881), G. Kaliméris 
(1884), Athanassiadou Bros (1886) and others.

The cotton industry is first recorded in 1870, when The Hellenic Cotton 
Company “Omonia” – Concord – is founded by G. Kalapodopoulos from 
Hydra. At the beginning of the 20th century, cotton industries were so 
common in Syros, that the island was given the name “Greek Manchester”. 
The well – known knitting factories of A. Ladopoulos, D. Velissaropoulos, D. 
Karéllas, G. Foustanos and others help in maintaining the glamour of a long 
gone era.

Workshops and factories working with iron and other metals were com-
mon, but one particular case, that of “Neorion”, was really shaping up the 
industrial image of Syros. Much earlier than “Neorion”, small iron works and 
similar workshops were scattered at the outskirts of Hermoupolis, produc-
ing everyday items and objects like nails, bodkins, keys and locks, etc. Some 
of these workshops were collaborating with “Neorion” and were producing 
anchors and other, bulkier items for ships.

It is really striking that a great variety of industrial activities were practiced 
by relatively small, even family-run businesses which were  producing items 
like playing cards, combs, matches, ropes, hats and candles. A list of the 
factories which were operating in Syros in 1923 includes lace makers, glass-
works and lead-shot factories, steam mills, tie and shoe-making workshops, 
potteries, box and tie making and 9 distilleries.



28  |  Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης 2000 - 2020 |

πολλοί άλλοι: Γ. Βέλτσος (1865), Γ. Μπούμπουλης (1866), Α. Παπανικολής και 
Δ. Βαφιαδάκης (1868), Δ. Αποστόλου (1881), Γ. Καλημέρης (1884), Αδελφοί 
Αθανασιάδου (1886) και άλλοι αργότερα.

Η βαμβακουργία, υπό τη στενή έννοια του όρου, εμφανίζεται το 1870, όταν 
ιδρύεται η Ελληνική Βαμβακουργική Εταιρεία «Ομόνοια» του Υδραίου Γ. 
Καλαποδόπουλου. Στις αρχές του 20ου αιώνα η κατεργασία του βαμβακιού 
έχει αναπτυχθεί τόσο στη Σύρο, ώστε να την ονομάζουν «Ελληνικό 
Μάντσεστερ» και τα περίφημα πλεκτήρια – υφαντήρια των Α. Λαδόπουλου, 
Δ. Βελισσαρόπουλου, Δ. Καρέλλα, Γ. Φουστάνου και άλλων να διατηρήσουν 
την αίγλη μιας εποχής που δεν υπήρχε πια, τουλάχιστον όσον αφορούσε 
τους υπόλοιπους κλάδους της Συριανής βιομηχανίας.

Μια από τις πρώτες επαγγελματικές δραστηριότητες στην πρώϊμη 
Ερμούπολη υπήρξε και η κατεργασία του σιδήρου και άλλων μετάλλων. 
Πολύ πριν τη δημιουργία του «Νεωρίου» το 1861, μικρά σιδηρουργεία 
υπήρχαν κατεσπαρμένα στις παρυφές της πόλης και κατασκεύαζαν 
διάφορα αντικείμενα «δια κοινήν χρήσιν»: καρφιά, καρφοβελόνες, κλειδιά 
και κλειδαριές κ. ά. Κάποια εργαστήρια θα συνεργαστούν με το «Νεώριο» 
κατασκευάζοντας άγκυρες και άλλα, χονδροειδέστερα εξαρτήματα για τα 
πλοία.

Ένα από τα πιο συναρπαστικά στοιχεία που διαπιστώνουμε κατά την 
έρευνα της βιομηχανικής ανάπτυξης της Σύρου είναι η μεγάλη ποικιλία των 
μικρότερων μονάδων που εξειδικεύονται στην παραγωγή συγκεκριμένων 
και ετερόκλητων προϊόντων. Χαρτιά τράπουλας, χτένες, σπίρτα, σχοινιά, 
καπέλα, κεριά και άπειρα άλλα χρηστικά προϊόντα κατασκευάζονται από μια 
πλειάδα μικρών ή και μεγαλύτερων εργαστηρίων. Ενδεικτικά, ένας κατάλογος 
των εργοστασίων που λειτουργούν το 1923 στην Ερμούπολη περιλαμβάνει, 
εκτός από τα βυρσοδεψεία και τα κλωστοϋφαντουργεία, το «Σειριτοποιείον 
Ευθ. Νικολαΐδου & Σια», το «Υαλουργείον Διακάκη, Μούγια & Τσιροπινά», 
τα Εργοστάσια Κονσερβών Διακάκη & Κακαρούχα, το «Σαπωνοποιείον 
Ελ. Κόλια», τον Ατμόμυλο Μιχ. Ασημομύτη, το Μακαρονοποιείο Χρ. 
Ασημομύτη, το «Μηχανικόν Υποδηματοποιείον Αδελφών Τσουγκράνη & 

Σια», το «Εργοστάσιον Λαιμοδετών Αρ. & Δημ. Γ. Δράκος», το Σκαγιοποιείο 
Δημ. Τ. Μάνθου, το «Κυτιοποιείον Ι. Δρακάκη», το εργαστήριο 
αγγειοπλαστικής Ασημάκου, καθώς και εννέα (9!) ποτοποιεία (Θ. 
Κλεώρα, Θ. Παλμούτζου, Ι. Καλαϊτζή, Γ. Κρητικού, Ι. Κολοκούρη, 
Περατικού & Φωστέρη, Γ. Πολίτου, Σ. Μαμίδη και Ευαγ. Κριτσίνη – το 
τελευταίο γνωστό και στις μέρες μας!

Αξιόλογα ήταν τα εργοστάσια: «Κτενοποιΐα Θεμιστοκλής Μιχάλοβιτζ 
και Βράϊζλερ», «Παιγνιοχαρτείον Σπυρίδωνος Σαμψωνίδου & 
Β. Γιαννούτζου», «Εργοστάσιον Πυρείων και Σημαντρίδων Γ. 
Καλαποδοπούλου», το «Υελουργείον (Υαλουργία) Δ. Αργυροπούλου» 
και το παρεμφερές εργοστάσιο «Σιδών» του Π. Ράλλη, το εργοστάσιο 
πηλοπλαστικής «Προμηθεύς» του Γ. Βαλμά στη Βάρη και πολλά άλλα.
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Υαλουργείο Δημητρίου Χ. Αργυρόπουλου

Ξεχωριστή θέση στην πρώτη αίθουσα του Βιομηχανικού Μουσείου 
καταλαμβάνουν τα προϊόντα του πρώτου υαλουργείου της Ελλάδας, το 
οποίο ίδρυσε στη Σύρο ο Δημήτριος Αργυρόπουλος κατά το δεύτερο 
εξάμηνο του έτους 1871. 

Το υαλουργείο βρισκόταν επί της οδού Ποσειδωνίας (σήμερα 
Ηρώων Πολυτεχνείου), πιθανότατα κοντά στην ευρύτερη περιοχή του 
βυρσοδεψείου Καλουτά.

Το υαλουργείο άρχισε να λειτουργεί το 1872 με ατμομηχανή δεκαπέντε 
ίππων και πενήντα πέντε εργάτες. 

Εισήγαγε την πρώτη ύλη, λεπτή άργιλο, από το Φονταινεμπλώ της Γαλλίας, 
εξάλλου κυρίως γαλλική ήταν και η τεχνογνωσία της παραγωγής, αφού το 
1882 το εργοστάσιο διέθετε εξοπλισμό γαλλικής προέλευσης κατά κύριο 
λόγο, καθώς και Γάλλους και Αυστριακούς εξειδικευμένους τεχνίτες.

Το υαλουργείο παρήγαγε διάφορα χρηστικά αντικείμενα, όπως 
ανθοδοχεία, πιάτα και πιατέλες, φοντανιέρες, καράφες, μποτίλιες, δοχεία και 
λαμπόγυαλα, φιάλες κρασιού και κρύσταλλα που παραπέμπουν ως προς 
τα χαρακτηριστικά τους σε γαλλικές και βοημικές τεχνικές. 

Τα προϊόντα του υαλουργείου πωλούνται κυρίως στις Κυκλάδες και στην 
Πελοπόννησο.

Το 1894 ο Δ. Αργυρόπουλος αγόρασε το υαλουργείο Μελετόπουλου 
στον Πειραιά. 

Το εργοστάσιο της Σύρου συνέχισε την λειτουργία του μέχρι το 1898.
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The Argyropoulos Glassworks Company

 Very prominent and impressive are the products of the first glassworks 
industry of Greece, the Argyropoulos Glassworks Company, founded in 
Syros by Dimitrios Argyropoulos during the second half of the year 1871.

    It was situated at Possidonias street, today Iroon Polytechniou, close to 
Kaloutas tannery, then E. Ladopoulos Sons mill. It started its works in 1872 
with fifty five workers and a powerful 15 HP engine.

    Using imported soft clay (mainly from Fontainebleau, France, and 
Hamburg, Germany), French know-how and specialised workers, the 
glassworks company of Syros produced flower vases, plates, dishes, wine 
bottles and other items, sold in Peloponnese and the Cyclades.

   D. Argyropoulos bought the Meletopoulos Glassworks Company of 
Piraeus in 1894. The industry of Syros continued to work up to 1898.
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Υδροδότηση της Ερμούπολης

Είναι πασίγνωστο ότι η Σύρος αντιμετωπίζει πρόβλημα όσον αφορά στην 
εξασφάλιση αναγκαίων πηγών νερού σε επαρκείς ποσότητες. Τη λειψυδρία 
μαρτυρούν τόσο το τοπίο όσο και οι απαραίτητες στέρνες συσσώρευσης 
βρόχινου νερού σε κάθε σπίτι και αγροικία. Ένα από τα πρώτα ζητήματα 
που έπρεπε να διευθετήσουν οι πρώϊμοι οικιστές της Ερμούπολης ήταν 
η υδροδότηση της νέας πόλης. Από πολύ νωρίς γίνονται σχέδια για τη 
μεταφορά νερού από την ενδοχώρα της Σύρου, σχέδια άλλοτε συστηματικά 
και άλλοτε ανέφικτα ή ιδιαίτερα φιλόδοξα. Ένα τέτοιο παράδειγμα ήταν η 
μελέτη του Γάλλου πολιτικού μηχανικού Vaugarny (1869) που επιδίωξε 
να φέρει στην Ερμούπολη νερό από το Πισκοπιό και στο τέλος δεν έγινε 
τίποτε. Η Ερμούπολη προμηθευόταν νερό από τις λιγοστές πηγές που 
υπήρχαν στα χωριά και στην Άνω Σύρο, ενώ οι σημαντικότερες πηγές, 
αυτές του Πισκοπιού, των Ταλάντων, των Χρούσσων και του Φύλακα ήταν 
περιφραγμένες και φυλάσσονταν.

Πολύ πιο πριν, στα χρόνια του Όθωνα, είχε προηγηθεί η έκδοση 
απόφασης από το Υπουργείο Εσωτερικών (18 Μαρτίου 1843) “Περί 
κατασκευής Υδραγωγείου εν Ερμουπόλει”. Ουσιαστικά επρόκειτο περί 
εγκρίσεως του σχεδίου και του προϋπολογισμού που είχε ετοιμάσει ο 
αρχιτέκτονας E. Laurent ύστερα από μερική τροποποίηση που έγινε από το 
Υπουργείο Εσωτερικών. Ακολουθούσε αποδοχή της πρότασης του “Δήμου 
των Ερμουπολιτών” να πραγματοποιηθεί έρανος για την κατασκευή του 
Υδραγωγείου.

Το 1862 ο τότε “λοχαγός του Μηχανικού” - θα λέγαμε σήμερα “της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του Δήμου” - Ν. Παλαμάς έκανε καινούργιο προϋπολογισμό 
(50.000 δραχμών) για την κατασκευή αγωγών μεταφοράς νερού από το 
Πισκοπιό και την περιοχή του Φύλακα.

Η υδροδότηση της Ερμούπολης θα εξασφαλιστεί πολύ αργότερα, το 
1923, με τη σύμβαση που πραγματοποίησε ο Δήμος με τους Ελβετούς 
μηχανικούς Αιμίλιο Φάουστερ και Χριστιανό Ιωάννη Ρίφφελ (Υδραυλική 
Εταιρία Σύρου).

Στο Βιομηχανικό Μουσείο εκτίθεται έντυπο της “Συμβάσεως Υδρεύσεως 
και Λουτρών Νησακίου” που τυπώθηκε στο τυπογραφείο Κ. Γερασιμίδη. 
Όταν αναφέρονται “Λουτρά Νησακίου” πρόκειται για τα Δημόσια Λουτρά 
που εγκατέστησε το 1927 η εταιρεία των Φάουστερ και Ρίφφελ στη θέση του 
πρώην Δημοτικού Καφενείου “Η Θαλασσία Αύρα” του Λ. Κωστάλα, που είχε 
χτιστεί με σχέδια του Pietro Sampò το 1862. Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο 
το κτίριο των λουτρών κατεδαφίστηκε, όμως ιαματικά λουτρά λειτούργησαν 
επίσης για κάποιο διάστημα σε μία πτέρυγα του ξενοδοχείου “Ερμής” μετά 
την αποπεράτωσή του το 1957.
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Water supply of Hermoupolis

Water is very scarce on the island of Syros and the locals have been deal-
ing with the problem either by collecting rainwater in large cisterns and 
reservoirs or by transporting drinkable water from the very few natural 
springs. The early settlers of Hermoupolis had various plans in their effort 
to secure a constant supply of water.

One of those plans was made by the French engineer Vaugarny in 1869 
and during the reign of King Otto I an official decision was made about 
building an aqueduct (March 18, 1843).

The problem continued throughout the 19th century and was finally 
solved in 1923, with a contract between the Municipality of Syros and the 
engineers E. Fauster & C. J. Riffel of the “Hydraulic Company of Syros”.

A copy of that contract is being kept and displayed at the Industrial Mu-
seum of Hermoupolis.
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Ηλεκτροδότηση της Ερμούπολης

Το μεγαλύτερο τμήμα της Ερμούπολης είχε ηλεκτροδοτηθεί από τις αρχές 
του 20ου αιώνα και η Άνω Σύρος από το 1928.

Στην άκρη του λιμανιού, στη θέση της σημερινής Πυροσβεστικής, 
λειτουργούσε από το 1900 το εργοστάσιο της “Ελληνικής Ηλεκτρικής 
Εταιρείας”, συστήματος Thomson - Houston. Η εταιρεία Thomson - Hous-
ton ιδρύθηκε το 1898 στην Αθήνα.

Το εργοστάσιο ηλεκτροδότησης μεταβιβάστηκε στον Νικόλαο Βαλμά το 
1918, γι’ αυτό και οι παλαιότεροι Συριανοί όταν αναφέρονται στην περιοχή 
λένε “στου Βαλμά” ή “στην Ηλεκτρική”. Το εργοστάσιο βομβαρδίστηκε κατά 
την διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου πολέμου.
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Electricity of Hermoupolis

The greatest part of Hermoupolis was supplied with electricity at the be-
ginning of the 20th century. Ano Syros was supplied with electricity in 
1928.

At the corner of the harbour and the site of today’s Fire Brigade there was 
the power station of the Hellenic Electricity Company, which was founded 
in Athens in 1898 and sold in 1918 to N. Valmas from Andros. The power 
station was bombed during the Second World War.
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 Σύμφωνα προς την πρακτική που επικράτησε σχετικά με την εξασφάλιση 
των απαραίτητων κεφαλαίων για την ανοικοδόμηση δημόσιων κτιρίων, 
ο Δήμος συνέστησε το 1851 μια μετοχική εταιρεία, ώστε να μπορέσει 
να χρηματοδοτήσει την ανέγερση στεγασμένης αγοράς πολύ κοντά 
στην κεντρική Πλατεία. Είχε προηγηθεί το 1846 η ανέγερση Δημοτικού 
Κρεοπωλείου - Ιχθυοπωλείου, οπότε ένα, επίσης Δημοτικό, Παντοπωλείο 
αναμενόταν να συμπληρώσει την ενότητα των κτιρίων που θα 
ικανοποιούσαν τις ανάγκες των κατοίκων. Όπως και στην περίπτωση του 
Κρεοπωλείου - Ιχθυοπωλείου, έτσι και στο κτίριο του Παντοπωλείου η 
βασική αρχιτεκτονική διάταξη περιλάμβανε μια κεντρική εσωτερική αυλή, 
γύρω από την οποία βρίσκονταν τα καταστήματα, καθένα από τα οποία 
είχε είσοδο από αυτήν.

Η ανοικοδόμηση του Δημοτικού Παντοπωλείου ξεκίνησε με τη θεμελίωσή 
του, η οποία έγινε με τη δέουσα επισημότητα στις 5 Ιουνίου 1855. Τα σχέδια 
του κτιρίου έχουν γίνει πιθανότατα από τον διευθυντή του Μηχανικού 
Κυκλάδων Γεράσιμο Μεταξά, μολονότι δεν φέρουν υπογραφή και 
χρονολογία. Κατά την εκσκαφή των θεμελίων ήρθαν στο φως υπολείμματα 
“αρχαίου λουτρώνος”, δηλαδή μέρος των ερειπίων αρχαίων λουτρών. 
Ενάμιση χρόνο περίπου μετά, το 1856, ολοκληρώθηκε η οικοδομή υπό την 
επίβλεψη του λοχαγού Αλεξάνδρου Γεωργαντά, ο οποίος είχε διαδεχθεί 
τον Γεράσιμο Μεταξά και με τη σειρά του έκανε ορισμένες παρεμβάσεις 
στα αρχικά σχέδια που οδήγησαν σε μετατροπές κάποιων στοιχείων της 
οικοδομής: η στέγη έγινε θολωτή και τα παράθυρα τετράγωνα, αυξήθηκαν 
οι πόρτες και τα αποχωρητήρια άλλαξαν θέση. Θα ακολουθήσουν, πάντως, 
αρκετές τροποποιήσεις και επεμβάσεις στη μορφή του κτιρίου, οι οποίες 
πραγματοποιήθηκαν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους (1878, 1890-

92, 1923, 1936, 1938 και 1948). Αυτές οι αλλαγές αποτελούν ουσιαστικά 
προσαρμογές σύμφωνα με τις εκάστοτε τάσεις, έτσι για παράδειγμα το 1878 
ανοίγονται είσοδοι των τεσσάρων καταστημάτων της πρόσοψης προς την 
Πλατεία και άλλοτε μετατοπίζεται προς τα πίσω ολόκληρη η πρόσοψη.

Ο χρόνος και η πραγματικότητα ξεπέρασαν τις αρχικές προβλέψεις για 
λειτουργία ενός και μοναδικού, τόσο “συγκεντρωτικού”, στεγασμένου 
Παντοπωλείου. Όπως αυξάνεται σταδιακά ο πληθυσμός της Ερμούπολης 
και τα κέντρα της εμπορικής δραστηριότητας μετατοπίζονται καθώς 
αλλάζουν οι ανάγκες και οι συνήθειες των κατοίκων, παρουσιάζονται 
αντίστοιχες δυσλειτουργικές συνέπειες και δυσκολίες στη διατήρηση του 
παλαιότερου συστήματος. Το Παντοπωλείο χάνει τη σημασία που είχε 
και γίνονται προτάσεις για αλλαγή χρήσης του κτιρίου και κατάλληλη 
τροποποίησή του, ώστε να μπορέσει να στεγάσει είτε δημόσια λουτρά είτε 
κινηματογράφο. Επικρατεί η τελευταία εκδοχή και το 1936 ο αρχιτέκτονας 
Επαμεινώνδας Μ. Καμπάνης κάνει τα σχέδια μετατροπής του κτιρίου που 
από το 1950 μέχρι σήμερα λειτουργεί ως ο υπαίθριος κινηματογράφος 
«ΠΑΛΛΑΣ».

Δημοτικό παντοπωλείο



  |  Industrial Museum of Hermoupolis 2000 - 2020 |  37

Following the practice which had been applied in the case of the Mu-
nicipal Butcher’s Shop in 1846, the Municipality of Syros set up a share 
company in 1851, to fund the building of the Municipal General Store. 

Founded in 1855, completed in 1866 under the supervision of Alexan-
dros Georgantas and repeatedly modified in 1878, 1890 – 1892 and in 
1923, the building has roughly the same architectural arrangement with 
that of Butcher’s Shop. There is a central courtyard surrounded by shops.

The original drawings which are not signed / dated, were probably made 
by Gerassimos Metaxas, Head of Technical Sevices at the Municipality. 
During the excavation works for the foundations, ruins of ancient baths 
were discovered.

In 1936 a major intervention had been made and the building was suc-
cessfully transformed into the open-air cinema “Pallas”, which is still in  
operation.

The Municipal market
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Δημοτικό κρεοπωλείο

 Το Δημοτικό Κρεοπωλείο χτίστηκε το 1846 και εκείνη την εποχή ήταν το 
μοναδικό κτίριο στην Ελλάδα που είχε ανεγερθεί ειδικά για αυτό τον σκοπό, 
δηλαδή αποτελούσε σαφές δείγμα της τάσης του Δήμου να οικοδομήσει 
ιδιαίτερα κτίρια για κάθε χρήση και ανάγκη των κατοίκων της Ερμούπολης. 
Τη σημασία που έδινε ο Δήμος στην ανοικοδόμηση του Κρεοπωλείου 
φανερώνει επίσης το πρωτότυπο σύστημα εξασφάλισης κεφαλαίων για 
τη χρηματοδότηση του έργου. Συστάθηκε Μετοχική Εταιρεία και ο Δήμος 
κάλεσε τους εμπόρους να αγοράσουν “μεθέξεις”, δηλαδή μετοχές. Το ίδιο 
σύστημα χρησιμοποιήθηκε και για τη χρηματοδότηση άλλων δημόσιων 
κτιρίων.

Το Δημοτικό Κρεοπωλείο έχει κατεδαφισθεί από τη δεύτερη δεκαετία του 
20ου αιώνα και μας είναι γνωστό από παλιές φωτογραφίες του λιμανιού και 
από τα αρχιτεκτονικά σχέδια που είχαν κάνει ο Γερμανός Johann Erlacher, 
τότε Δημοτικός Αρχιτέκτονας, στον οποίο η Ερμούπολη χρωστάει τα πρώτα 
μνημειώδη κτίριά της, καθώς και ο Χιώτης “νομαρχιτέκτων” Εμμανουήλ 
Ζ. Ψύχας. Και των δύο τα σχέδια δεν εφαρμόσθηκαν, αποτέλεσαν απλές 
προτάσεις, επηρέασαν όμως καθοριστικά την ανοικοδόμηση του κτιρίου 
όταν αυτή έγινε, αφού σχεδιάστηκε, κατά πάσα πιθανότητα, από τον 
Γεράσιμο Μεταξά, τότε διευθυντή του Μηχανικού Κυκλάδων, το 1846.

Από τα σχέδια και από παλιές φωτογραφίες της εποχής είμαστε σε θέση να 
γνωρίζουμε ότι το Δημοτικό Κρεοπωλείο ήταν ένα διόροφο κτίριο με δικλινή 
στέγη και τοξωτά ανοίγματα, πόρτες και παράθυρα, και στους δύο ορόφους. 
Όπως και το μεταγενέστερο Δημοτικό Παντοπωλείο, έτσι και το Κρεοπωλείο 
είχε συγκεκριμένη εσωτερική διάταξη, χαρακτηριστική των κτιρίων αυτού 
του τύπου: τα επιμέρους καταστήματα βρίσκονταν διατεταγμένα γύρω από 
μια εσωτερική αυλή, στην οποία διέθεταν πρόσβαση από την είσοδό τους.

Το Δημοτικό Κρεοπωλείο είχε εγκαταλειφθεί από τις αρχές του 20ου 
αιώνα. Το 1924 έπεσε η στέγη του και μετά κατεδαφίστηκε. Στη θέση του 
οικοδομήθηκε το κτίριο της Νυκτερινής Σχολής Μηχανικών Σύρου.
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The Municipal butcher’s shop

Built in 1846, it was the first of its kind in Greece and a good example of 
the Municipality’s tendency towards purpose-built premises to cover the 
needs of the citizens. In order to cover the costs of the building, the Mu-
nicipality set up a share company, a system that proved effective and was 
applied with other buildings, like the Municipal Market (or General Store).

Our only knowledge about the building stems from old photographs 
and the drawings made by the German architect Johann Erlacher and the 
“Prefecture’s architect”  Emmanouil Z. Psyhas.

The drawings and the photographs somehow “betray” the characteris-
tics of the original building. It was a two-storey, monumental structure 
with a pitched roof and arched openings, doors and windows in both 
storeys.

Abandoned by the beginning of the 20th century, the Municipal Butch-
er’s Shop had its roof collapsed in 1924 and the remaining parts were soon 
demolished.
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Το λουκούμι στη Σύρο

Η λέξη λουκούμι προέρχεται από παραφθορά αραβικής λέξης που 
αποδίδεται στα ελληνικά περίπου ως “καλό για το λαιμό”, σε ελεύθερη 
μετάφραση “αυτό που καταπίνεται εύκολα” ως εύγευστη μπουκιά, λιχουδιά, 
λίχνευμα όπως θα έλεγαν οι λόγιοι του 19ου αιώνα.

Πρόκειται για ένα γλύκισμα οθωμανικής προέλευσης που διαδόθηκε σε 
όλη την έκταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, από τη Μικρά Ασία και την 
Κωνσταντινούπολη μέχρι τις περιοχές της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας 
Αφρικής.

Υπάρχουν πολλές τοπικές και τοπικιστικές εκδοχές ως προς την προέλευση 
του λουκουμιού και ποικίλλουν από χώρα σε χώρα, από την Τουρκία και 
τον Λίβανο μέχρι την Αίγυπτο. Οι δύο κυριότερες εκδοχές είναι οι παρακάτω:

Κατά την πειστικότερη, τουρκική εκδοχή, λουκούμι υπό την έννοια 
που το γνωρίζουμε σήμερα παρασκευάστηκε για πρώτη φορά στην 
ευρύτερη περιοχή του Ικονίου στη Μικρά Ασία, όπου υπήρχαν εκτεταμένες 
καλλιέργειες οπίου. Από το όπιο παράγονται πολλές ουσίες με αναλγητικές 

ιδιότητες, όπως η μορφίνη, με ευρύτερη χρήση σε εγχειρήσεις τραυματιών 
του οθωμανικού στρατού. Ωστόσο, παράλληλα προς αυτή την καλλιέργεια 
και αυτή τη χρήση, υπήρξαν και άλλες παράπλευρες χρήσεις του οπίου, μια 
από τις οποίες ήταν η συνήθεια των κατοίκων της περιοχής του Ικονίου να 
καταφεύγουν στο όπιο ως αναλγητικό, όταν είχαν πονόδοντο: ανακάτευαν 
σκόνη οπίου με νισεστέ (άμυλο καλαμποκιού), ζάχαρη και όποια φυτική 
αρωματική ουσία είχαν στη διάθεσή τους και μπορούσε να κάνει υποφερτή 
τη γεύση του παρασκευάσματος, συνήθως μαστίχα Χίου, έφτιαχναν ένα 
σβώλο σαν κατάπλασμα και το έβαζαν πάνω στο πονεμένο δόντι. Από αυτή 
την πρακτική που ως ένα βαθμό συνεχίζεται ως τις μέρες μας εξελίχθηκε το 
λουκούμι, βεβαίως χωρίς το όπιο, ως πρόχειρο γλύκισμα πλέον, μια απλή 
λιχουδιά “που κατεβαίνει εύκολα” σύμφωνα προς την αραβική ονομασία 
που της δόθηκε.

Τέτοια “πρωτογενή” λουκούμια άρχισαν αργότερα να παράγονται σε 
σταθερότερη βάση και σε περισσότερες περιοχές και να γίνονται αρκετά 
δημοφιλή ώστε να διαδίδονται πέρα από την περιοχή του Ικονίου, σε 
διαφορετικά σημεία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Διαμέσου αυτών 
των περιοχών, και πιο συγκεκριμένα από την Κασταμονή του Πόντου, τα 
λουκούμια έφτασαν τελικά μέχρι την Κωνσταντινούπολη όπου κατέληξαν 
να είναι από τα πιο χαρακτηριστικά πρόχειρα γλυκά που σερβίρονταν 
σε παλάτια και σε χαρέμια. Από το κέντρο πλέον της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας, διαδόθηκαν σε ολόκληρη την αχανή επικράτειά της, 
αγαπήθηκαν σαν ντόπια προϊόντα σε πολλές περιοχές της Μέσης Ανατολής 
(όπου σήμερα ο Λίβανος και η Συρία διεκδικούν επίσης την “πατρότητα” του 
λουκουμιού), καθώς και της Βόρειας Αφρικής.

Σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή, που υποστηρίζεται από τον Alan Da-
vidson στο βιβλίο του “The Oxford Companion to Food”, τα λουκούμια 
επινοήθηκαν πιθανότατα από τον Χατζή Μπεκίρ, περίφημο ζαχαροπλάστη 
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The Syros loukoumi

The word loukoumi comes from an Arabic term which can be translated 
as “an easy mouthful good for the throat” or “an easily swallowed mouth-
ful” referring to loukoumi’s palatability.

Widespread and popular in the Ottoman world, loukoumi is found in 
countless tastes, types and variations and, similarly, numerous are the 
views regarding its origin. Konya, Kastamonu and Istanbul in Turkey and 
Aleppo in Syria are among the places that claim to be the birthplace of 
loukoumi.

According to the Turkish view, the first loukoumi had been produced in 
Konya plateau, where there were extensive cultivations of opium. Opium 
was mainly used as an anaesthetic and pain killer, both during surgery and 
in cases of toothache. To make opium’s taste better, the locals mixed corn 
starch, sugar and flavour agents such as natural mastic, bergamot rinds 
and rose petals.

Opium, corn starch, sugar and mastic (or bergamot, rose etc.) were 
mixed and kneaded to form a concoction which was then placed on the 
spot of the aching tooth. These primitive “loukoumi” were produced in 
several parts of Asia Minor (Konya, Izmir, Mersin, Malatya), they found their 
way to the capital Istanbul and have been very popular there, in harems 
and palaces.

Another view about the origin of loukoumi is maintained in Alan Da-
vidson’s book “The Oxford Companion to Food” where it is claimed that 
loukoumi was invented by the cook Hatzi-Bekir after an order from the 
Sultan Abdul Hamit A’, to stop fighting between the women of his harem, 
or as a soft alternative to the rock-hard candies he used to chew, resulting 
in broken teeth.

The ingredients of loukoumi vary according to taste and place of origin. 

These can be water buffalo butter 
(jamoush), clarified butter (ghee 
or samneh) and nuts, peanuts 
(soudani in Egypt), almonds and 
walnuts. However, natural mas-
tic from the island of Chios (sakιz 
adasι – mastic island in Turkish) 
remains a vital ingredient and the 
inhabitants of Chios learn all the 
details and the know-how of louk-
oumi production. 

The destruction of the island 
of Chios by the Turks, the mas-
sacre and the persecution of its 
inhabitants sparked off a flood 
of refugees that ended their 
search for a safe refuge on Syros.  
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της Κωνσταντινούπολης στα 
τέλη του 18ου αιώνα, ύστερα 
από επιθυμία του Σουλτάνου 
Αμπντούλ Χαμίτ Α’, ο οποίος ήθελε 
μ’ ένα καινούργιο γλύκισμα να 
ικανοποιήσει τις παλλακίδες του 

και να σταματήσει τους καυγάδες μεταξύ τους. Μια παραλλαγή αυτής της 
εκδοχής υποστηρίζει ότι ο Χατζή Μπεκίρ επινόησε τα λουκούμια όταν ο 
Σουλτάνος ζήτησε ένα μαλακό γλυκό, επειδή έσπασε ένα δόντι μασώντας μια 
σκληρή καραμέλα. Σε κάθε περίπτωση, κερδισμένος βγήκε ο Χατζή Μπεκίρ, 
ο οποίος με τα λουκούμια απέκτησε την εύνοια του Σουλτάνου και χρίστηκε 
Αρχιζαχαροπλάστης της Υψηλής Πύλης. Δεν αποκλείεται ο Χατζή Μπεκίρ 
να πήρε ιδέες ή και να αντέγραψε την πρακτική των κατοίκων του Ικονίου, 
η οποία τότε είχε διαδοθεί πλέον στο μεγαλύτερο τμήμα της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας και είχε αρκετά εξελιχθεί κατά την εποχή που έζησε ο Χατζή 
Μπεκίρ. Στην Κασταμονή, στο Ικόνιο, στη Σμύρνη, στην Μαλάτυα και στην 
Μερσίνα έφτιαχναν λουκούμια από πιο πριν, σχεδόν αποκλειστικά οι 
κατώτερες τάξεις του πληθυσμού, χωρικοί και βοσκοί, οπότε το λουκούμι 
ήταν καταφρονεμένο και λαϊκό γλύκισμα, σαν τέτοιο μάλιστα δεν είχε πολλές 
πιθανότητες να είναι γνωστό στα παλάτια της Κωνσταντινούπολης.

Τα συστατικά των λουκουμιών στην Τουρκία και στα υπόλοιπα οθωμανικά 

κράτη ποικίλλουν σε σύσταση και γεύση και μπορεί να περιλαμβάνουν 
βουβαλίσιο βούτυρο “τζαμούς” ή βούτυρο που έχει περαστεί από 
διήθηση (γκί ή σάμνεχ, “κλαριφιέ”) καθώς και μια ποικιλία ξηρών καρπών, 
από φυστίκια “σουντάνια” στη Αίγυπτο μέχρι αμύγδαλα και καρύδια στις 
μεσογειακές ακτές της Τουρκίας. Σταθερό και βασικό χαρακτηριστικό, 
ωστόσο, παρέμενε και παραμένει για την πλειονότητα των λουκουμιών η 
χιώτικη μαστίχα. Η Χίος,  γνωστή ως “μαστιχονήσι” - sakιz adasι - προμήθευε 
σταθερά την Υψηλή Πύλη με μεγάλες ποσότητες από το πολύτιμο, 
αποκλειστικό προϊόν της και οι Χιώτες δεν άργησαν να μάθουν τη συνταγή 
και τα μυστικά παραγωγής των λουκουμιών.

Μετά την καταστροφή της Χίου τον Απρίλιο του 1822 από τους 
Τούρκους, Χιώτες πρόσφυγες έφτασαν στη Σύρο και έφεραν μαζί τους την 
τεχνογνωσία της παραγωγής λουκουμιού. Γενικά πιστεύεται ότι στη Σύρο 
“η πρώτη καζανιά” μπήκε το 1832 ενώ το 1837 κάνει την εμφάνισή της η 
πρώτη επίσημη σφραγίδα λουκουμοποιΐας, του Νικολάου Σταματελάκη. 
Οι πρώτοι οικιστές της Ερμούπολης υιοθετούν το λουκούμι ως στοιχείο 
της καθημερινότητάς τους: οι εργάτες γλυκαίνουν μ’ αυτό τα διαλείμματά 
τους, παντού το χρησιμοποιούν σαν κέρασμα, σε τελετές και συγκεντρώσεις, 
ενώ οι γηραιότεροι από τους σημερινούς κατοίκους θυμούνται έναν τύπο 
αυτοσχέδιου “φουρνακιού” με κάρβουνα, στο οποίο διατηρούσαν ζεστό το 
ψαθούρι με το λουκούμι.

Η τεχνική της παραγωγής παραμένει ουσιαστικά ίδια ως τις μέρες 
μας και μολονότι τα μηχανήματα και ορισμένα από τα εργαλεία έχουν 
εκσυγχρονιστεί, οι Συριανοί λουκουμοποιοί εξακολουθούν να παράγουν 
τα προϊόντα τους με παραδοσιακό, πατροπαράδοτο τρόπο. Σε γενικές 
γραμμές, η διαδικασία έχει ως εξής:

Πρώτα απ’ όλα, τα υλικά: άμυλο καλαμποκιού (νισεστέ), ζάχαρη και νερό, 
ελάχιστη ποσότητα ξινού (κρυστάλλων τρυγικού οξέος) που ρυθμίζει τη 
ρευστότητα του μίγματος και φυτικά χρώματα, αρωματικά αιθέρια έλαια και 
ξηροί καρποί, που μπαίνουν στο τέλος. Το μίγμα βράζεται σε μπακιρένια 
καζάνια και σ’ αυτό το διάστημα ανακατεύεται με μια μεγάλη ξύλινη κουτάλα.

Όταν ολοκληρωθεί το βράσιμο, το μίγμα χύνεται σε ξύλινα τελάρα, τις 
ονομαζόμενες “λαμαρίνες” από τους Συριανούς λουκουμοποιούς, όπου 
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The refugees brought with them the 
know-how of loukoumi production. 
It is believed that the first attempts 
to introduce loukoumi to Syros were 
made in 1832 and the first official 
stamp of a loukoumi workshop and 
later on a factory (N. Stamatelakis) 
appeared in 1837.

The first settlers of Hermoupolis 
accept loukoumi as part of their ev-
eryday life. Factory workers sweeten 
their breaks with it, guests are treat-
ed with loukoumi and coffee, and 
elders recall an improvised portable 
“furnace” used for keeping warm 
“psathouri” buns with loukoumi.

Today, loukoumi makers use the 
same, traditional ways, although they have modernized some of the 
equipment. The recipe, the ingredients and the details remain the same.

Corn starch, sugar and water are the main ingredients, plus a pinch of 
crystallized trygic acid to liquefy the mixture, and natural aromatic essenc-
es are used.

The mixture of all these is poured in large copper cauldrons and boiled 
at high temperatures, stirred with a wooden ladle. Then it is left to cool for 
24 hours in wooden frames, called lamarinas by the makers, it is turned 
upside down with sugar and cut into small, equally – sized pieces. 

At the Historical Archives of the Municipality of Syros, the first registered 
confectioner / loukoumi maker is George Arfanis from Ephessos (Asia Mi-
nor). At the Population Census of the year 1870 there are 55 names of 
“confectioners and pastry makers” and the “Guide to Greece” of the year 

1930 includes 15 loukoumi workshops, alphabetically listed.
The “Union of Loukoumi Workshop Owners” was founded in 1942. After 

the end of the Second World War, most loukoumi workshops settled at 
the harbour area, and from there the vendors were flowing into the pas-
senger ships trying to sell their products.

The Industrial Museum of Hermoupolis houses a number of documents, 
photographs, tools and other equipment used by the loukoumi makers. 
Most of the exhibits are donated by Mrs. Dina Sykoutri – Andriomenou, a 
third generation of the Sykoutris family, one of the main loukoumi makers 
of Syros and an expert / researcher and data collector about the history of 
Syros loukoumi. With her contribution, the Syros loukoumi was recently 
included in UNESCO Intangible Cultural Heritage of Greece catalogue and 
is described as a local product which is directly connected with the tradi-
tion and the society of Syros.  
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έχει στρωθεί αλεύρι, και εκεί θα παραμείνει για να κρυώσει επί 24 ώρες. Στη 
συνέχεια θα πασπαλιστεί με ζάχαρη άχνη, θα αναποδογυριστεί επιδέξια 
πάνω στον πάγκο που έχει στρωθεί με λουκουμόσκονη και τελικά θα κοπεί 
με μεγάλες μαχαίρες σε ίσα, μικρά κομμάτια που πασπαλίζονται ξανά με 
ζάχαρη άχνη.

Η τεχνογνωσία της παραγωγής λουκουμιών έφτασε για πρώτη φορά στη 
Σύρο μαζί με τα μεγάλα προσφυγικά ρεύματα που ακολούθησαν μετά την 
κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 και ενδυναμώθηκε με την 
άφιξη κι’ άλλων προσφύγων μετά την Μικρασιατική Καταστροφή. Και στις 
δύο περιπτώσεις, τεχνίτες λουκουμοποιοί - “ζαχαροποιοί” - ήταν Χιώτες, 
Κωνσταντινουπολίτες και Μικρασιάτες. Η παλαιότερη σφραγίδα που είναι 
γνωστή ανήκει στην επιχείρηση του Νικολάου Σταματελάκη, Χιώτικης 
καταγωγής από την Κωνσταντινούπολη, και ως έτος ίδρυσης αναφέρεται 
το 1837. Στα μητρώα του Ιστορικού Αρχείου του Δήμου Ερμούπολης 
αναφέρεται ως πρώτος ζαχαροποιός - λουκουμοποιός ο Γεώργιος Αρφάνης 
από την Έφεσσο. Ο κλάδος αναπτύσσεται στα επόμενα χρόνια, οι παραγωγοί 
πραγματοποιούν εξαγωγές σε διάφορες χώρες και βραβεύονται σε διεθνείς 
εκθέσεις. Στην απογραφή πληθυσμού του έτους 1870 καταγράφονται 55 
επαγγελματίες “ζαχαροπλάσται και πλακουντοποιοί”, ενώ στον “οδηγό της 
Ελλάδος” του 1930 αναγράφονται αλφαβητικά 15 λουκουμοποιεία. Το 1942 
ιδρύεται ο “Σύνδεσμος Εργοστασιαρχών Λουκουμοποιών” με προστάτιδα 
αρχικά την Αγία Γλυκερία και αργότερα τον Άγιο Αθανάσιο, επειδή από την 
πηγή που βρισκόταν κοντά στο ξωκλήσι του, στην Άνω Σύρο, έπαιρναν το 
νερό που χρησιμοποιούσαν. 

Στο λάβαρο του Σωματείου εικονιζόταν η Αγία Γλυκερία, ενώ στο προαύλιο 
της εκκλησίας του Αγίου Αθανασίου γίνονταν τα πανηγύρια του σιναφιού 
των λουκουμοποιών κάθε χρόνο στις 18 Ιανουαρίου.

Μετά τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου τα περισσότερα 
εργαστήρια λουκουμοποιΐας εγκαθίστανται στο λιμάνι της Ερμούπολης, 
αφού από εκεί εφορμούν οι πλανόδιοι πωλητές πάνω στα επιβατηγά 
πλοία που σταματούν για να αποβιβάσουν επιβάτες. Με τα καλάθια τους 
γεμάτα εμπόρευμα που διαλαλούν μεγαλόφωνα, ανεβοκατεβαίνουν 

βιαστικά στα βαπόρια για να πουλήσουν τα προϊόντα τους, αποτελώντας 
αντιπροσωπευτική εικόνα της Σύρου.

Στο Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης εκτίθενται πολλά αντικείμενα που 
αφορούν την παραγωγή των λουκουμιών, τα περισσότερα από τα οποία 
αποτελούν δωρεά της κυρίας Ντίνας Συκουτρή - Ανδρειωμένου, η οποία 
είναι γέννημα - θρέμμα οικογένειας λουκουμοποιών, έχει αφιερώσει τη ζωή 
της στην έρευνα για το Συριανό λουκούμι κι’ έχει διασώσει άπειρα ιστορικά 
τεκμήρια γύρω από το θέμα. Στη δεύτερη αίθουσα του Μουσείου, η οποία 
αφορά την ανάπτυξη της εμπορικής δραστηριότητας στην Ερμούπολη, 
υπάρχουν ετικέτες λουκουμοποιείων, κουτιά και μεταλλικές μήτρες για 
ετικέτες, επιγραφές και άλλα τεκμήρια του κλάδου, ενώ στον δεύτερο 
όροφο φιλοξενείται μέρος παλαιότερης έκθεσης για το λουκούμι, με σπάνιο 
φωτογραφικό υλικό, μπακιρένια καζάνια, τεράστιες ξύλινες κουτάλες, 
συσκευασίες λουκουμιών από διαφορετικές 
χρονικές περιόδους, σχετικά βιβλία κ.ά.

Εξαιρετική αναγνώριση της σημασίας 
και της ιδιαιτερότητας του Συριανού 
Λουκουμιού αποτελεί η πρόσφατη 
(2019) εγγραφή αυτού του 
τοπικού προϊόντος στο Εθνικό 
Ευρετήριο Άϋλης Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς της Ελλάδος ύστερα από 
άοκνες ενέργειες της κυρίας Ντίνας Συκουτρή - 
Ανδρειωμένου, Εφόρου του Συνδέσμου Συριανών 
και κατόπιν απόφασης της Υπουργού Πολιτισμού 
και Αθλητισμού κυρίας Λίνας Μενδώνη. Στο Δελτίο Στοιχείου 
Άϋλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO περιγράφεται το Συριανό 
Λουκούμι ως άρρηκτα συνδεδεμένο με την κοινωνία και την παράδοση της 
Σύρου.
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Ο Στέφανος Ξένος και ο «Βρετανικός Αστήρ»

Από τα εκθέματα του Βιομηχανικού Μουσείου, ιδιαίτερη σημασία έχει ένας 
τόμος του περίφημου “Βρεττανικού Αστέρος”, μιας μνημειώδους έκδοσης 
που βρίσκεται σε ξεχωριστή προθήκη στην αίθουσα του Εμπορίου.

Ο “Βρεττανικός Αστήρ” ήταν μια πολυτελής, εικονογραφημένη 
εβδομαδιαία επιθεώρηση μεγάλου σχήματος, η οποία κυκλοφόρησε στην 
Αγγλία και σε άλλες χώρες της Βρετανικής Κοινοπολιτείας, αλλά και στην 
Ελλάδα, όπου είχε μεγάλη απήχηση, στα μέσα του 19ου αιώνα (από το 1860 
μέχρι το 1863). Στην Ελλάδα υπήρξε και άλλη μία περίοδος κυκλοφορίας 
του “Βρεττανικού Αστέρος” με τη μορφή εφημερίδας, από τον Οκτώβριο 
του 1891 μέχρι και τον Μάϊο του 1892.

Ήταν το πρώτο έντυπο αυτού του τύπου εικονογραφημένης επιθεώρησης 
(revue) - κάτι ανάλογο με το σημερινό tabloid-, το παράδειγμα του οποίου 
ακολούθησαν πολλές εφημερίδες και περιοδικά του 19ου και των αρχών 
του 20ου αιώνα. Ενδεικτικά ας αναφέρουμε την περίφημη εικονογραφημένη 
γαλλική εφημερίδα Le Petit Journal. Το γεγονός ότι πρωτοπόρησε μ’ αυτή 
την έκδοση ένας Έλληνας ομογενής, έχει ιδιαίτερη σημασία.

Ο “Βρεττανικός Αστήρ” κυκλοφορούσε κάθε Πέμπτη με 28 μεγάλες σελίδες 
και 4 σελίδες ένθετο πολιτικό παράρτημα, καινοτομώντας με την εξαιρετικά 
πλούσια εικονογράφηση (υπέροχες ξυλογραφίες υψηλής αισθητικής με 
θέμα ιστορικά γεγονότα, πρόσωπα, πόλεις και μνημεία) το μεγάλο σχήμα, 
το εκλεκτό ακριβό χαρτί και την πολυτελέστατη εκτύπωση.

Διευθυντής Σύνταξης και “ψυχή” του “Βρεττανικού Αστέρος” ήταν ο 
ιδιοφυής λόγιος Στέφανος Ξένος (Σμύρνη 1821 - Αθήνα 1894) ένας 
διορατικός επιχειρηματίας εγκαταστημένος στο Λονδίνο. Ο πατέρας του 
υπήρξε πρόξενος στη Σμύρνη και μέλος της Φιλικής Εταιρείας. Ο Στέφανος 
Ξένος διακρίθηκε σε διάφορα πεδία, ήταν πολύ δημοφιλής στους 

κοινωνικούς κύκλους του Λονδίνου, αλλά στην Ελλάδα έγινε γνωστός από 
τα λογοτεχνικά έργα του και κυρίως από τα σημαντικότερα απ’ αυτά, όπως “Η 
Ηρωΐς της Ελληνικής Επαναστάσεως” που ήταν δημοφιλές ανάγνωσμα της 
εποχής του, αλλά και από το “Ο διάβολος εν Τουρκία”.

Το πρώτο τεύχος του “Βρεττανικού Αστέρος” κυκλοφόρησε την 9η Ιουλίου 
1860. Στόχος του εντύπου ήταν η ακριβής ενημέρωση των Ελλήνων που 
ζούσαν στην Αγγλία και αυτό έπραξε αποτελεσματικά, ιδίως σε περιπτώσεις 
εθνικής σημασίας, όπως η σωστή περιγραφή των γεγονότων και παραμέτρων 
της Ελληνικής Επανάστασης. Πολύ σύντομα ο “Βρεττανικός Αστήρ” είχε 
ιδιαίτερα μεγάλη απήχηση, αντίκτυπο και επίδραση στις ελληνικές κοινότητες 
του κόσμου και οπωσδήποτε στην ίδια την Ελλάδα.

Δεν έλειψαν οι αντιθέσεις - και οι αντιπαραθέσεις - με την πολιτική ηγεσία 
της χώρας μας, από τη συστηματική αντιπολιτευτική αρθρογραφία και στάση 
που υιοθέτησε το έντυπο εναντίον του Όθωνα. Μολονότι κατά τις αρχές της 
κυκλοφορίας του ο “Βρεττανικός Αστήρ” είχε δεσμευτεί ότι θα ακολουθήσει 
πορεία ανεπηρέαστη από κάθε παραταξιακή τοποθέτηση, δεν άργησε 
να στραφεί σαφώς εναντίον της βασιλείας και του Όθωνα, του οποίου 
επιδίωκε την απομάκρυνση και αντικατάστασή του από τον Δούκα του 
Εδιμβούργου, Αλφρέδο, δευτερότοκου γιού της Βασίλισσας Βικτωρίας. Το 
1862 απαγορεύτηκε η εισαγωγή, διανομή και κυκλοφορία του “Βρεττανικού 
Αστέρος” στην Ελλάδα, αλλά δεν έπαψαν οι “εν κρυπτώ αναγνώσεις” του με 
παράνομες εισαγωγές.

Μετά την εκθρόνιση του Όθωνα και το τέλος της “βαυαροκρατίας” ο 
Στέφανος Ξένος ήρθε και εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα, όπου και εξέδωσε μια 
άλλη εκδοχή του “Βρεττανικού Αστέρος”, η οποία κυκλοφόρησε με τη μορφή 
εφημερίδας από τον Οκτώβριο του 1891 μέχρι και τον Μάϊο του 1892.
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Stephanos Xenos and the “British Star”

Among the exhibits of the Industrial Museum there is a single volume of 
the illustrated weekly review “British Star” (Vretanikόs Astir), initially pub-
lished in London (1860 – 62) and later in Athens (1891 – 92) by the busi-
nessman, author and journalist Stephanos Xenos (1821 – 1894). Profusely 
illustrated with strikingly beautiful engravings, the “British Star” was issued 
on Thursdays in great format with 28 pages plus a 4 page insert of politi-
cal articles. The “British Star” was used to communicate Xenos’ views and 
literary works and to express his political ideas against monarchy and King 
Otto I in particular. 

The “British Star” faced several political confrontations with the official 
state and the greek leadership, mainly caused by its views against mon-
archy; it was temporarily banned in 1862, although illegal imports contin-
ued.

After Otto was dethroned, Xenos came to Greece and a second period of 
“British Star” started (October 1891 – May 1892).



48  |  Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης 2000 - 2020 |

Το φαινόμενο της οικονομικής ανάπτυξης που παρουσίασε η Σύρος 
κατά τον 19ο αιώνα ήταν αποτέλεσμα πολλών, ετερόκλητων παραγόντων 
και δεν προσφέρεται για γενικόλογες προσεγγίσεις και στερεότυπα. 
Μπορούμε όμως να πούμε ότι σε γενικές γραμμές είχε διαμορφωθεί από 
την αλληλεπίδραση των παρακάτω επιμέρους δραστηριοτήτων: Εμπόριο, 
Ναυτιλία και Ναυπηγική συμπεριλαμβανομένου του Νεωρίου αλλά και της 
Ξυλοναυπηγικής, καθώς και Βιομηχανία.

Το φαινόμενο αυτό διέγραψε μια πορεία που διατηρήθηκε επί 90 χρόνια 
περίπου, τα οποία διακρίνονται σε 60 χρόνια εξαιρετικής ακμής και άλλα 
30 περίπου χρόνια σταδιακής συρρίκνωσης μέχρι την οριστική παρακμή. 
Όμως αυτό το χρονικό διάστημα ήταν αρκετό για να δώσει μοναδική 
μορφή στην καινούργια πόλη και να επιτρέψει τη λειτουργία της ως 
οικονομικού κέντρου ολόκληρης της χώρας για μια συγκεκριμένη περίοδο 
της ελληνικής ιστορίας. Μεγαλοαστοί επιχειρηματίες, χρηματιστές και 
πολίτες του κόσμου με διεθνικό προσανατολισμό χτίζουν τη νεοκλασική 
Ερμούπολη ακολουθώντας τα ευρωπαϊκά ρεύματα και ταυτόχρονα 
συσσωρεύουν πλούτο, τόσο με τη μορφή εμπορευμάτων κάθε λογής 
που φυλάσσονται στις τεράστιες αποθήκες κατά μήκος του λιμανιού, όσο 
και σε κεφάλαιο, τεχνογνωσία, επιχειρηματικότητα και επιδεξιότητα στις 
οικονομικές συναλλαγές. Τραπεζογραμμάτια, συναλλαγματικές πληρωτέες 
στο Λονδίνο, την Τεργέστη, την Μασσαλία και την Οδησσό κυκλοφορούν 
και καθιστούν την Ερμούπολη αξιόλογο οικονομικό κέντρο. 

Οικονομική ανάπτυξη Σύρου (19ος αι.)
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The complex phenomenon of economic development on the island of 
Syros during the second half of the 19th century was the result of several 
different factors, so it is not suitable for a stereotyped approach. It can be 
said, however, that it was directly depending on three major economic 
activities: Commerce, Navigation and Ship-building, including the Neo-
rion Shipyards, the wooden-ship building and, of course, the significant 
industrial development.

This phenomenon lasted for about 90 years, which can be divided into 
two periods, one comprising 60 years of exceptional prosperity and an-
other comprising about 30 years of gradual decline before the terminal 
stage and the definite end. That period of 90 years, however, had been 
enough to give Hermoupolis its unique character and to allow it to func-
tion as an economic center for the whole of Greece. Bourgeois business-
men, stock-brokers and cosmopolitan “world citizens” are building Her-
moupolis following European standards and at the same time they are 
accumulating wealth, in the form of merchandise and capital, know-how 
and industry. They are pioneers in the field of economic management.

Bank notes, bills of exchange payable in London, Trieste, Marseille or 
Odessa are changing hands, they circulate and make Hermoupolis an im-
portant economic centre. 

The economic development of Syros (19th century)
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Οικονομική ανάπτυξη και ασφαλιστικές εταιρείες Σύρου (19ος αι.)

Η ανάπτυξη του εμπορίου προϋποθέτει αναγκαστικά οικονομικές 
επιφάνειες, εγγυήσεις και διαπραγματεύσεις. Οι έμποροι της Ερμούπολης, και 
αργότερα τα ασφαλιστικά καταστήματα που πρώτοι αυτοί δημιούργησαν, 
υπήρξαν οι πρώτοι χρηματοδότες της εμπορικής δραστηριότητας: 
χρηματοδοτώντας συναδέλφους, εξασφάλιζαν τη βιωσιμότητα του 
κλάδου αφενός, και αφετέρου επιτύγχαναν υψηλά ποσοστά κέρδους. 
Χρεοπιστώσεις μεταξύ εμπόρων καταγράφονται ήδη από την εποχή που η 
Ελληνική Επανάσταση βρισκόταν σε εξέλιξη. Τα δάνεια αυτά αφορούσαν το 
εμπόριο, κυρίως σιτηρών, αλλά και τη ναύλωση, καθώς και την κατασκευή 
ιστιοφόρων σκαφών.

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος εγκαθίσταται στην Ερμούπολη κατά 
την περίοδο 1842 - 1845, αρχικά με τον ανταποκριτή της Ν. Γιαγιντζή και 
ύστερα με την ίδρυση πρακτορείου, του οποίου οι εργασίες άρχισαν στις 
12 Απριλίου 1845. Όσον αφορά τις πιστώσεις από εταιρείες του εξωτερικού, 
αυτές έχουν ισχυρή παρουσία στη Σύρο αμέσως μετά την ανεξαρτησία της 
χώρας μας. Οι ασφαλιστικές εταιρείες λειτουργούσαν κυρίως ως πάροχοι 
σχετικών υπηρεσιών, αλλά παρείχαν και ναυτοδανειστικές υπηρεσίες.

Η πρώτη ασφαλιστική εταιρεία της Σύρου ιδρύεται το 1825 με την επω-
νυμία “Ασφαλιστικόν Κατάστημα”, διαλύεται το 1827 αλλά επαναλειτουργεί 
ύστερα από δύο χρόνια ως “Ελληνικόν Ασφαλιστικόν Κατάστημα”. Το 
1830 εμφανίζεται στη Συριανή οικονομική σκηνή άλλη μία ασφαλιστική 
επιχείρηση, η “Φιλεμπορική”.

Οι Συριανές ασφαλιστικές επιχειρήσεις άντεξαν στον ανταγωνισμό με 
τις μεγάλες ξένες ασφαλιστικές εταιρείες ως το 1849. Στο τέλος αυτής της 
χρονιάς είχαν απομείνει σε λειτουργία μόνο τρεις εταιρείες και από αυτές 
μόνο μια ήταν βιώσιμη.
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The development of economy and the insurance companies of Syros (19th century)

The development of 
commerce needs consid-
erable, guaranteed funds 
and ability of negotia-
tions. The merchants of 
Hermoupolis and, later 
on, the insurance com-
panies they had created, 
were the first investors of 

the commercial activities. By lending money to their colleagues, they were 
ensuring the future of the profession as well as earning considerable sums 
of money.

Crediting money has been recorded even during the War for Indepen-
dence. Loans were part of the wheat trade, but also of the construction 
and the chartering of ships.

The National Bank of Greece settled in Hermoupolis in 1842 – 1945, 
when it opened its first agency. Before that, it had a representative (N. 
Yiayintzίs). The agency started working on April 12, 1845. Foreign insur-
ance companies were also present and active, covering a wide variety of 
needs and services.

The first local insurance company (“Asphalistikon Katastima”) was found-
ed in 1825, it ceased its works in 1827 but it started again after two years. 
Another Syriot company (“Philemporiki”) appeared in 1830.

By the end of 1849, most local companies were practically non-existent, 
suffocated under the pressure of their international counterparts; just 
three of them remained relatively active and only one was viable.
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Κατάστημα Νεωτερισμών Κ. Χαραλαμπίδη (1890 - 1940)

Ιδιαίτερη αίσθηση της Ερμουπολίτικης κομψότητας και καλαισθησίας 
αποπνέει η γωνιά του Βιομηχανικού Μουσείου που φιλοξενεί εισαγόμενα 
εμπορεύματα από το κατάστημα του Κ. Χαραλαμπίδη (1890 - 1940).

Πρόκειται για χαρακτηριστικό παράδειγμα “καταστήματος νεωτερισμών” 
της Ερμούπολης, το οποίο έκανε εισαγωγές από τη Γαλλία, τη Γερμανία 
και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Πολλά και ποικίλα “αξεσουάρ” αποτελούν 

ελκυστικά εκθέματα της προθήκης: “διακοσμητικά τρίχαπτα”, δηλαδή 
δαντέλες, κουμπιά, ομπρέλες, εσώρουχα, γάντια και καρφίτσες για καπέλα - 
ας μη ξεχνάμε ότι οι κυρίες της ανώτερης τάξης της Ερμούπολης στερέωναν 
με καρφίτσες πάνω στα καπέλα τους από άνθη και φτερά στρουθοκαμήλου 
μέχρι ταριχευμένα παραδείσια πουλιά.
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The women’s accessories store of Constantinos Charalambidis (1890 – 1940)

An example of the Hermoupolis’ glamour and elegance is emitted from 
the Museum’s corner which houses various goods from the women’s ac-
cessories store of Constantinos Charalambidis (1890 – 1940). A store of this 
type was importing lace, buttons, umbrellas, underwear, gloves, pins and 
brooches for securing flowers, egret and ostrich feathers and even skins of 
paradise birds on women’s hats.
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Το τροχήλατο ατμόπλοιο «Πατρίς» 
και η Ελληνική Ατμοπλοΐα της Σύρου (ΜΕΡΟΣ Α’)

Η πρώτη περίοδος ανάπτυξης της Συριανής Ναυτιλίας (1828 – 1857)

Το λιμάνι της Σύρου ή «το παραθαλάσσιον», ο «Γιαλός», ή η «Πιάτζα 
του Γιαλού», όπως το έλεγαν τότε οι Συριανοί, και μάλιστα το λεγόμενο 
«Μέσα Πόρτος», δηλαδή το αγκυροβόλιο στο πιο προστατευμένο 
σημείο, παρουσίαζε αυξημένη κίνηση ήδη από τα χρόνια της Ελληνικής 
Επανάστασης, όταν σ’ αυτό μπορούσε κανείς να δει αγκυροβολημένα 
πλοία και των δύο εμπολέμων. Αυτή η ιδιότυπη ουδετερότητα της Σύρου 
επιτρέπει την ανάπτυξη του λιμανιού και αμέσως μετά την Ανεξαρτησία αυτό 
γίνεται «πρωτεύων λιμήν», η σημαντικότερη πύλη εισόδου εμπορευμάτων 
και κεφαλαίων στο νέο ελληνικό βασίλειο.

Η ανάπτυξη της ναυτιλίας στη Σύρο συνδέεται άρρηκτα με την εμπορική 
δραστηριότητα: οι έμποροι της Ερμούπολης διακινούν τα εμπορεύματά 
τους με ιστιοφόρα, και δεν είναι λίγοι εκείνοι που είναι παράλληλα και 
πλοιοκτήτες, αποφασίζοντας για τα δρομολόγια, τα λιμάνια φόρτωσης και τα 
είδη των εμπορευμάτων. Το εμπόριο απαιτεί ιδιοκτησία, ναύλωση αλλά και 
ναυπήγηση σκαφών και, αντίστροφα, τροφοδοτεί έναν κύκλο συσσώρευσης 
πλούτου. Παράλληλα, αναπτύσσονται οικονομικές δραστηριότητες όπως 
ναυτασφάλειες και ναυτοδάνεια, που συμπληρώνουν τη ναυτιλιακή 
δραστηριότητα. Η Ερμούπολη είναι ταυτόχρονα κέντρο διαμετακομιστικού 
εμπορίου, τεράστια αποθήκη εμπορευμάτων και, ακόμα περισσότερο, 
επιχειρησιακό κέντρο για το σύνολο σχεδόν της ελληνικής εμπορικής 
ναυτιλίας. 

Μέσα στη δεκαετία 1840 – 1850 η συνολική χωρητικότητα του Συριανού 
εμπορικού στόλου υπερτριπλασιάζεται, και μάλιστα με τη συγκέντρωση 
πλοίων μεγάλης χωρητικότητας (πάνω από τριάντα τόνων), όχι απλώς 
μικρών ιστιοφόρων. Η Συριανή Ναυτιλία κάνει μια μεταστροφή και 
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The Paddle Ship “Patris” 
and the “Hellenic Steamship Company” of Syros (PART I’)

The development of navigation (1828 – 1857)

The relatively small port of Syros, called “Yialόs” or “Piazza Yialόs” by the 
locals, and particularly the “Inner Port”, the most secluded part of it, was a 
busy place during the Greek War for Independence.

Trade through this port was growing and the people of Syros maintained 
their neutrality, which was respected by both belligerents. As a result, this 
port became the safest refuge in the Aegean and attained the dimensions 
of a typical, major, commercial harbour, the main gate, the entrance to the 
new Greek kingdom for goods and funds.

The merchants of Hermoupolis use mainly sail-ships for transportation, 
and many of them are ship-owners also, making all the decisions about 
the itineraries, the chartering and even the construction of ships.

At the same period, there is a considerable increase of banking, credit 
and insurance services and nautical loans. Hermoupolis is growing to be a 
centre of transit commercial activities and nautical enterprises.
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προσανατολίζεται όλο και περισσότερο προς τις διεθνείς μεταφορές. 
Έχουμε λοιπόν δύο επίπεδα, στα οποία κινείται η Συριανή Ναυτιλία: τα 
παραδοσιακά μικρά ιστιοφόρα που κατασκευάζονται στους ταρσανάδες 
της Σύρου εκτελούν τις μεταφορές εμπορευμάτων στα δρομολόγια του 
εσωτερικού, αλλά και στα λιμάνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ενώ τα 
μεγάλα πλοία συνδέουν τη Σύρο με τα λιμάνια της Δύσης και της Μαύρης 
Θάλασσας.

Η Σύρος θα διατηρήσει την πρώτη θέση ανάμεσα στα ελληνικά ναυτικά 
κέντρα μέχρι τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα και την ανάπτυξη του 
Πειραιά.

Με την εγκατάσταση της γραμμής της αυστριακής ατμοπλοϊκής εταιρείας 
Λόϋδ στην Ανατολική Μεσόγειο το 1837 ενδυναμώνεται η παρουσία των 
ατμόπλοιων στο εμπόριο της Σύρου. Το λιμάνι της Ερμούπολης είναι πλέον 
σταθερός σταθμός της γραμμής της αυστριακής εταιρείας, ενώ ταυτόχρονα 
κρατική γαλλική εταιρεία συνδέει τη Μασσαλία με τη Σύρο και τη Σμύρνη. 
Θα ακολουθήσει, μετά την παύση λειτουργίας της γαλλικής εταιρείας το 
1845, η δραστηριότητα της επίσης γαλλικής εταιρείας Messageries Na-
tionales και της αγγλικής εταιρείας Παπαγιάννη και Μουσαμπίνη του 
Λίβερπουλ το 1856.

Στις 28 Οκτωβρίου 1856 συστάθηκε η «Ελληνική Ατμοπλοϊκή Εταιρεία», 

μια ιδιωτική ατμοπλοϊκή εταιρεία με σημαντική υποστήριξη από την Εθνική 
Τράπεζα της Ελλάδος και από το επίσημο κράτος.  Στα τέλη του 1856 η 
Γενική Συνέλευση των μετόχων, ύστερα από υπόδειξη του Γ. Σταύρου, πήρε 
την απόφαση να ορίσει ως έδρα της εταιρείας την Ερμούπολη της Σύρου. 
Η απόφαση δεν ήταν τυχαία. Το 1857 η Σύρος αποτελεί αναμφισβήτητο 
κέντρο του ελληνικού εμπορίου και συγκοινωνιακό κόμβο Ανατολής – 
Δύσης.

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας αποτελούσαν ο Κωνσταντίνος 
Βολανάκης, έμπορος από την Κρήτη, ο Ηλίας Κεχαγιάς, έμπορος από την 
Άμφισσα και έμπιστο πρόσωπο της Εθνικής Τράπεζας, ο Πέτρος Ράλλης, 
έμπορος από τη Χίο, ο Αλέξανδρος Δομεστίνης, πλοίαρχος από τα 
Ψαρά, και τέλος ο Αμβρόσιος Δαμαλάς, έμπορος από τη Χίο, Δήμαρχος 
της Ερμούπολης και επίσης έμπιστο πρόσωπο της Εθνικής Τράπεζας της 
Ελλάδος.

Κατά την περίοδο της ακμής της η ελληνική ατμοπλοϊκή εταιρεία 
της Σύρου διαχειριζόταν περισσότερα από δώδεκα ατμόπλοια που 
εκτελούσαν δρομολόγια εσωτερικού και εξωτερικού. Τα ατμόπλοια 
«Ύδρα», «Πανελλήνιον» και «Βασίλισσα της Ελλάδος» ήταν τα πρώτα που 
αγοράστηκαν στο εξωτερικό από το ελληνικό κράτος και στη συνέχεια 
παραχωρήθηκαν στην εταιρεία.

Τα οφέλη από τη λειτουργία της Ελληνικής Ατμοπλοϊκής Εταιρείας της 
Σύρου είναι σημαντικότατα για τη χώρα, αφού ουσιαστικά πρόκειται για 
την πρώτη ακτοπλοϊκή εταιρεία στην Ελλάδα. Για τη Σύρο αποτελεί ένα 
καινούργιο μεγάλο κεφάλαιο, αφού αναπτύσσει τη ναυπηγική βιομηχανία 
με την ίδρυση των ναυπηγείων «Νεώριον» και την υποστήριξη της 
τεχνολογίας του ατμού σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Μιλώντας για εθνικό 
επίπεδο, η Ελληνική Ατμοπλοϊκή Εταιρεία της Σύρου έπαιξε σημαντικότατο 
εθνικό ρόλο με την ενεργή βοήθειά της προς την Κρητική Επανάσταση 
(1866 – 1868). Στο στόλο της εταιρείας προστέθηκε το 1860 το τροχοκίνητο 
ατμόπλοιο «Πατρίς» μαζί με άλλα τρία ατμόπλοια: «Αμαλία» / «Ευνομία», 
«Επτάνησος» και «Βυζάντιον». Ούτε το «Πατρίς», ούτε το «Αμαλία» / 
«Ευνομία» είχαν καλή τύχη. 



  |  Industrial Museum of Hermoupolis 2000 - 2020 |  57

During the decade of 1840 – 1850 the harbour’s capacity increased to 
more than threefold and, importantly, with the concentration of large 
ships, not only sail-ships. A turn towards the international transportations 
is made.

The traditional, small sail-ships transport goods to the ports and har-
bours of Greece and the Ottoman Empire, while the large steamships 
are connecting Syros with the big ports of the Black Sea and the Western 
Mediterranean.

Syros continues to be the first and foremost of the Greek nautical centres 
until the last decades of the 19th century and the development of Piraeus.

The Austrian Steamship Company “Lloyd” settles in the area of the East-
ern Mediterranean in 1837 and Syros is regularly included in the itineraries 
of its ships.

The French State Company connects Marseille with both Syros and Izmir, 
Turkey. When the company stops its itineraries in 1845, another French 
company, Messageries Nationales, competes with the English company 
Papayiannis & Moussabinis of Liverpool in 1856.

On October 28, 1856, a private Greek company was founded, the “Hel-
lenic Steamship Company” which had a significant financial backing from 
the National Bank of Greece and the state. Hermoupolis was the base of 
the company after a decision was made by the General Council in the end 
of 1856.

The council of the Company was comprised by Constantinos Volanakis, 
a merchant from Crete, Helias Kehayias, a merchant from Amphissa and 
a person approved by the National Bank, Petros Rallis, a merchant from 
Chios, Alexandros Domestinis, a sea captain from Psara, and Ambrosios 
Damalas, a merchant from Chios, Mayor of Hermoupolis and also ap-
proved by the National Bank of Greece.

At its peak, the Hellenic Steamship Company had more than twelve large 
steamships which connected several ports within Greece and abroad.

“Hydra”, “Panhellénion” and “Vassilissa of Greece” were the first steam-
ships which were purchased from abroad by the Greek state and were 
donated to the Company.

The importance of the Hellenic Steamship Company is great, because 
it is the first coastline navigation company in Greece. Of particular impor-
tance for Syros, the Company founded the Neorion Shipyard and helped 
spreading the steamship technology to a local and national level. 

The Hellenic Steamship Company played an important national role by 
decisively helping the cause of the Cretan Revolution (1866 – 1868).

In 1860 the Company added four steamships to its fleet: “King Otto / 
Patris”.

“Queen Amalia / Eunomia”, “Eptanissos” and “Byzantion”. Neither “Patris”, 
nor “Amalia” had a good luck.
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Το τροχήλατο ατμόπλοιο «Πατρίς» 
και η Ελληνική Ατμοπλοΐα της Σύρου (ΜΕΡΟΣ Β’)

Η «Ελληνική Ατμοπλοϊκή Εταιρεία» της Σύρου απέκτησε τον στόλο 
των μεγάλων ατμοπλοίων της από παραγγελίες που έκανε σε μεγάλα 
ναυπηγεία του εξωτερικού. Το «Πατρίς» ήταν χαρακτηριστικό παράδειγμα. 
Παραδόθηκε στη «Ελληνική Ατμοπλοϊκή Εταιρεία» το 1860, ύστερα από 
παραγγελία του Όθωνα, του πρώτου βασιλιά της Ελλάδας. Προς τιμή 
του είχε ονομασθεί «Βασιλεύς Όθων» και ως έμβλημα είχε «ομοίωμα» 
του Βασιλιά της Ελλάδας. Μετά την εκθρόνιση του Όθωνα, το 1862, 
το ατμόπλοιο μετονομάστηκε από «Βασιλεύς Όθων» σε «Πατρίς». Το 
ατμόπλοιο «Βασίλισσα Αμαλία» που είχε παραδοθεί μαζί με το «Βασιλεύς 
Όθων», το «Επτάνησος» και το «Βυζάντιον» μετονομάστηκε αντίστοιχα σε 
«Ευνομία».

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το τροχοκίνητο ατμόπλοιο «Πατρίς» ήταν 
ένα από τα ωραιότερα, αν όχι το ωραιότερο, απόκτημα της «Ελληνικής 
Ατμοπλοϊκής Εταιρείας» της Σύρου. Οι εφημερίδες της εποχής, τόσο στη 

Σύρο όσο και στην Αθήνα, δημοσιεύουν άρθρα με γλαφυρές περιγραφές:
«Σήμερον το πρωί ανεχώρησε το πρώτον εις Πειραιά ταξείδιον και ο 

«Βασιλεύς Όθων» το Ατμόπλουν, εν μέσω ζωηρών ευφημιών του πλήθους, 
το οποίον συνέρρευσε εις την παραλίαν δια να ίδη τον δρόμον του 
Ατμοπλοίου τούτου. Πολλά στοιχήματα ετέθησαν μεταξύ των περιέργων 
συμπολιτών μας αν το Ατμόπλουν τούτο θέλει φθάσει εις Πειραιά εντός εξ 
ωρών ή περισσότερον. Εν τούτοις ο «Βασιλεύς Όθων» κατά τηλεγραφικήν 
είδησιν έφθασεν εις Πειραιά την δευτέραν και ημισείαν μ. μ., ώστε οι 
στοιχηματίσαντες δεν έχασαν δια τούτο» («Αστήρ των Κυκλάδων», 
Ερμούπολη 24/7/1860)».

«Είναι σιδηρούν και τροχοφόρον και καλείται ο «Βασιλεύς Όθων». Το 
μήκος αυτού είναι 210 ποδών, το πλάτος 28 ποδών και 6 δακτύλων, το 
βάθος 15 ποδών και 6 δακτύλων, η διάμετρος του κυλίνδρου 52 δακτύλων, 
το μεταξύ των πτερών των τροχών διάστημα είναι 4 ποδών και 6 δακτύλων, 
και η διάμετρος των τροχών 21 ποδών. Αι μηχαναί του, κατασκευασθείσαι 
υπό των κ. κ. Δουρζόν εισί ζεύγος δυνάμεως 90 ίππων εκάστη, εν όλω 
180. Η χωρητικότης αυτού είναι 700 τόνων. Οι τροχοί του εισίν εκ ξύλου 
και επισίδηροι….. Είναι σχεδόν επίπεδον υποκάτωθεν, έχον δε βάρη 
εις τα πλευρά διέσχιζε το ύδωρ, όπερ αναρριπτόμενον μακράν αυτού 
εσχημάτιζεν αληθείς καταρράκτας… Εν αυτώ υπάρχουσι, της πρώτης 
θέσεως 40 ενδιαιτήματα ταξειδιωτών, της δε δευτέρας 50. Η αίθουσα αυτού 
εζωγραφισμένη δι’ ανοικτού κυανού και επίχρυσος, έχει μήκος 60 ποδών. 
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The Paddle Ship “Patris” 
and the “Hellenic Steamship Company” of Syros (PART II’)

The “Hellenic Steamship Company” of Syros obtained all its ships from 
abroad. Delivered to the Company in 1892 and initially named “King Otto”, 
“Patris” had been re-named after the King was dethroned. Similarly, the 
steamship “Vassilissa Amalia” was re-named “Eunomia”.

Undoubtedly the finest addition to the fleet of “Hellenic Steamship Com-
pany”, “Patris” had a warm welcome in Syros. Local newspapers publish 
elegantly expressed articles with detailed descriptions of the modern, lux-
urious steamship.

With this ship, and three other, similarly-sized steamships, the Company 
has nine passenger ships connecting Syros with other harbours within 
the country, and abroad. Unfortunately, “Patris” sank off Kéa island and the 
Company had a severe financial blow.
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Ουδεμία υπήρχε δόνησις αισθητή, και αι μηχαναί ενήργουν ησύχως. Ο 
κύριος Μόστρας, αξιωματικός του Ελληνικού ναυτικού, ο επιστατήσας εις 
την κατασκευήν και έτεροι κύριοι, ειδικώς ενδιαφερόμενοι εις την πρόοδον 
της Εταιρείας, εξέφρασαν την μεγάλην των ευχαρίστησιν επί τη επιτυχία 
του πλοίου. Αι μηχαναί είναι της συνήθους κατασκευής, έχουσι δύο εστίας, 
μιαν έμπροσθεν και ετέραν όπισθεν και δύο καπνοδόχους. Ο εξοπλισμός 
του ατμοκινήτου ομοιάζει προς τον ημιολίας πρώτης τάξεως, εθαυμάσθη 
δε μεγάλως, υπό των προσκληθέντων εις την δοκιμασίαν, η συμμετρική 
διασκευή του σκάφους. Ως έμβλημα έχει ομοίωμα του Βασιλέως της 
Ελλάδος («Αστήρ των Κυκλάδων», Ερμούπολη 12/6/1860)».

Με αυτό το ατμόπλοιο και άλλα τρία ίδιων διαστάσεων αυξάνεται ο αριθμός 
των ατμόπλοιων της Εταιρείας σε εννέα, και τα δρομολόγια επεκτείνονται 
και στο εξωτερικό. Δυστυχώς, το ναυάγιο στον όρμο Κούντουρο της Κέας 
θα αποτελέσει μεγάλη απώλεια για την «Ελληνική Ατμοπλοΐα» της Σύρου.

Σύμφωνα προς την έκθεση του ναυαγίου από τον πλοίαρχο Ν. Γ. 
Αγγελικάρα τα γεγονότα έχουν ως εξής:

«Ανεχωρήσαμεν την εικοστήν τρέχοντος ημέραν Τρίτην και ώραν έκτην 
μετά μεσημβρίαν. Εφθάσαμεν εις Σούνιον, έξωθεν του Γαϊδαρονησίου, με 
άνεμον γαληνιαίον μαΐστρον, έκλινεν όμως προς την βροχήν. Την δεκάτην 
και εν τέταρτον έδωσα την πορείαν. Την ενδεκάτην μετά μεσημβρίαν το 
σκότος αύξησε κατά πολύ, ώστε αι πλησίον ξηραί δεν εφαίνοντο. Την 
ενδεκάτην και εν τέταρτον μ. μ. βροχή ραγδαία και άνεμος μαΐστρος 
δυνατός. Την ενδεκάτην και τρία τέταρτα μ. μ. ο σκοπός ανήγγειλε ξηράν. 
Τότε αμέσως διέταξα στροφήν προς τα δεξιά. Συγχρόνως δε διέταξα να 
σταθή η μηχανή και να οπισθοδρομήση το πλοίον. Αλλά δυστυχώς 
το ατμόπλοιον προσέκρουσεν επί τινός υφάλου της νήσου Κέας, κατά 
την θέσιν Κούντουρα, ως επληροφορήθημεν το πρωί. Βλέπων όθεν, 
ότι πάσα περαιτέρω προσπάθεια ήτο αδύνατος δια την διάσωσιν του 
πλοίου, ενησχολήθην εις την διάσωσιν των επιβατών…. Εις τας ένδεκα 
προ μεσημβρίαν το ατμόπλοιον διερράγη εις δύο. Η πρύμνη εβυθίσθη 

αμέσως, έμεινε δε η πρώρα. Εις τας δύο μετά μεσημβρίαν συνετρίβη και 
η πρώρα και εξηφανίσθη. Κατ’ εκείνην την ώραν έφθασαν και αι αρχαί της 
νήσου Κέας, ήτοι ο Δήμαρχος και ο Ειρηνοδίκης, εις τους οποίους εξέθεσα 
το περιστατικόν».
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Το τροχήλατο ατμόπλοιο «Πατρίς» 
και η Ελληνική Ατμοπλοΐα της Σύρου (ΜΕΡΟΣ Γ΄)

Ο εντοπισμός του ναυαγίου του «Πατρίς» στη θαλάσσια περιοχή του 
Κούντουρου, κοντά στην ακτογραμμή της Κέας, αποτελεί σημαντική 
ανακάλυψη. Η σημασία του συγκεκριμένου ναυαγίου έγκειται στην 
ιδιαιτερότητά του: πρόκειται για αντιπροσωπευτικό δείγμα ενός τύπου 
ατμόπλοιων που για την κίνησή τους χρησιμοποιούσαν τροχούς, πριν την 
εφαρμογή της προπέλας. Τα περισσότερα από τα ατμόπλοια που ανήκαν 
σ’ αυτόν τον τύπο είχαν κατασκευαστεί από ξύλο, με αποτέλεσμα να μην 
διατηρούνται ως ναυάγια για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Κατασκευασμένο το 1859 στα αγγλικά ναυπηγεία C. Lungley & Co., Dep-
ford επί του Τάμεση,  το «Πατρίς», κατ’ εξαίρεση, ήταν μεταλλικής κατασκευής, 
γι’ αυτό και έχει διατηρηθεί σε ικανοποιητική κατάσταση. Πρόκειται, ίσως, 
για το μοναδικό τέτοιο ναυάγιο σε όλη τη Μεσόγειο, ενδεχομένως και σε 
όλη την Ευρώπη.

Κατά δεύτερο λόγο, είναι σημαντικό γιατί συνδυάζει την ιστιοφορία, 
δηλαδή έχει πανιά, με τη λειτουργία παλινδρομικής ατμομηχανής που 
κινούσε τους δύο τροχούς στα πλευρά του σκάφους. Την εποχή που 
κατασκευάστηκε, κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, τα ιστιοφόρα 
εξακολουθούν να κυριαρχούν στις θαλάσσιες συγκοινωνίες και μεταφορές, 
και μάλιστα στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου κατασκευάζονται σε τοπικά 
ξυλοναυπηγεία – ταρσανάδες. Η αξιοπιστία των ιστιοφόρων εξακολουθεί 
να ισχύει για πολλά χρόνια και καλού – κακού το «Πατρίς» φέρει και ιστία, 
συμπληρωματικά, τα οποία υποβοηθούν το έργο της ατμομηχανής.

Πάνω απ’ όλα, όμως, το «Πατρίς» είναι ένα φίνο, πολυτελές επιβατηγό 
πλοίο: μια ματιά στα ευρήματα που ανασύρθηκαν από το ναυάγιο και 
εκτίθενται στο Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης αρκεί, για να μας πείσει 

και να μας μεταφέρει την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής. Σερβίτσια και 
σκεύη από αγγλική πορσελάνη, περίτεχνες σιδηροκατασκευές και κομψά 
αντικείμενα, πολλά από τα οποία φέρουν το χαρακτηριστικό σήμα της 
Συριανής Εταιρείας, ιδιοκτησία της οποίας ήταν το «Πατρίς».

Μετά τον εντοπισμό του ναυαγίου, το 2005 έγινε σύσκεψη τοπικών 
φορέων και αποφασίστηκε η ερευνητική αποστολή, ίσως και η ανέλκυση 
επιφανειακών ευρημάτων.

Το 2007 με χορηγία της οικογένειας του εφοπλιστή Γιώργου Μιχ. Πατέρα 
και με άδεια συνεργασίας της Εφορίας Εναλίων Αρχαιοτήτων ξεκίνησε η 
έρευνα, η φωτογράφιση, η συγκέντρωση επιφανειακών ευρημάτων και η 
ανέλκυση του ενός τροχού.

Η Ελληνική Ραδιοφωνία – Τηλεόραση και το Βιομηχανικό Μουσείο 
Ερμούπολης, με χορηγία της οικογένειας Πατέρα, έγιναν συμπαραγωγοί 
του ντοκιμαντέρ 63’ «Ατμόπλοιον Πατρίς, απολεσθέν το 1868», το οποίο 
ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2006 και για την ολοκλήρωσή του χρειάστηκαν 
τουλάχιστον δύο χρόνια. Το ντοκιμαντέρ αυτό, αφιερωμένο στη μνήμη 
του Γιώργου Μιχ. Πατέρα, έχει συμμετάσχει σε πολλά ελληνικά και διεθνή 
φεστιβάλ και έχει αποσπάσει σημαντικές διακρίσεις, όπως στο φεστιβάλ The 
Archeology Channel στο Eugene, Oregon, στις Η.Π.Α.

Κατά τη διάρκεια της υποβρύχιας έρευνας και των γυρισμάτων του 
ντοκιμαντέρ, ολοκληρώθηκε η ανέλκυση ενός από τους δύο τροχούς, ο 
οποίος είχε βάρος 14 τόνων, από βάθος 55 μέτρων. Μαζί με τον τροχό 
ανελκύστηκαν επίσης η μία από τις δύο άγκυρες και τα δύο κανόνια του 
πλοίου, καθώς και αρκετά επιφανειακά ευρήματα. Όλα εκτίθενται στο 
Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης. 
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The discovery of the shipwreck “Patris” off Kea island, in the area of Koun-
touros, was an important historical find. Its significance is great, because 
it is a characteristic example of the so-called paddle wheel steamships, 
widespread before the propeller was invented. Most of these vessels were 
made of wood and, as a result, when lost at sea, they did not keep for long.

“Patris” was built in 1859 at the English shipyards C. Lungley & Co., De-
pford on Thames and was made of metal. This is why it was preserved in 
relatively good condition.

Probably the only shipwreck of its type in the Mediterranean, if not in 
Europe, it is combining sails with engine-power. A steam-engine of the 
reciprocating type moves 2, large paddle wheels situated at the sides of 
the ship.

During the second half of the 19th century sail ships were still dominat-
ing the seas, and the Eastern Mediterranean was not an exception. Many 
sail ships were built each year at the numerous shipyards of the area.

“Patris” was a fine, luxurious passenger ship. Various utensils, elaborate 
metal works, plates and dishes made of English porcelain and bearing the 
symbol of the Hellenic Steamship Company were collected from the ship-
wreck.

After the discovery of “Patris”, local authorities of Syros decided to start 
an expedition in 2005 and, hopefully, collect some superficial items. The 
expedition was made possible with the sponsorship by George M. Pateras’ 
family of ship owners. During the expedition, a 63΄documentary film was 
made, with the title “Patris, lost in 1868”. Started in October 2006, it was 

completed after two years and dedicated to the memory of George M. 
Pateras. The film participated to several festivals and was awarded at The 
Archeology Channel Festival of Eugene, Oregon, U.S.A.

During the research and filming, one of the large paddle wheels, weigh-
ing 14 tons, was recovered from the depth of 55 metres. Apart from the 
paddle wheel, two cannons, one anchor, and a number of superficial ob-
jects were also recovered. All of these artifacts are exhibited at the Indus-
trial Museum of Hermoupolis.

The Paddle Ship “Patris” 
and the “Hellenic Steamship Company” of Syros (PART III’)
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Ξυλοναυπηγική στη Σύρο την εποχή της ακμής

Η 12η Μαΐου, ημερομηνία εγκαινίων για το Βιομηχανικό Μουσείο 
Ερμούπολης, έχει ιδιαίτερη σημασία αυτή τη χρονιά, αφού συμπληρώνονται 
είκοσι χρόνια παρουσίας αυτού του Μουσείου στον πολιτιστικό χάρτη της 
Σύρου. Το Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης συμπληρώνει φέτος μια 
εικοσαετία που το κατέστησε έναν από τους σημαντικότερους εκθεσιακούς 
χώρους του νησιού.

Παρά το γεγονός ότι φέτος αυτή η μέρα δεν βρίσκει ανοιχτή την είσοδο 
του Μουσείου, λόγω των μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού, το 
Τμήμα Πολιτισμού του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης έχει φροντίσει να 
μεταφέρει στο κοινό τον παλμό του Μουσείου, που παραμένει ενεργό 
μέσα από μια ακόμη, διαδικτυακή ξενάγηση. Έχοντας φτάσει στην αίθουσα 

της Ναυτιλίας και μετά την παρουσίαση του ναυαγίου του ατμόπλοιου 

«Πατρίς», σειρά έχουν τα εκθέματα της Συριανής Ξυλοναυπηγικής, ένα πολύ 

αντιπροσωπευτικό θέμα της ανάπτυξης αυτού του τόπου, ώστε μ’ αυτό να 

αρμόζει να τιμηθούν τα είκοσι χρόνια από τα εγκαίνια του Βιομηχανικού 

Μουσείου.
Η ξυλοναυπηγική αναπτύχθηκε στη Σύρο μετά το 1828 και τον ερχομό 

προσφύγων από τη Χίο και άλλα νησιά, στα οποία υπήρχε η συγκεκριμένη 

τεχνογνωσία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πιο πριν ήταν τελείως άγνωστη. 

Όμως οι πρόσφυγες είναι εκείνοι που μετατρέπουν ένα μέρος του λιμανιού 

σε ταρσανάδες και καρνάγια.
Από τον ονομαζόμενο «Μύλο του Σταυρή» και το Ιχθυοπωλείο (άλλοτε 
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Wooden ship building during the period of prosperity

After the arrival of refugees from Chios and elsewhere, the port of Sy-
ros had been turned into an active centre of professional wooden ship 
building. The area from “Mylos Stavri” (today “Decentralized Administra-
tion of the Aegean”) to the mouth of the seasonal stream “Lalakia” was 
transformed into a real dockyard, divided into two parts, “Inner” and 
“Outer Tarsanas”. The latter extended from the so-called “Ammos” (today 
Iroon square) to the Pappadam Tannery. This is the main shipbuilding 
area, where a significant number of sail ships were built each year. Among 
them, there was the largest sail ship of that period, “Argo”, belonging to 
the Vatis Company.

Smaller dockyard installations were scattered all over the area, owned 
by Pantoleon Maschas, a veteran of the War for Independence, I. and N. 
Payidas, M. Poutous, Ph. Séhas and A. Koufoudakis, to name but a few.

A prize awarded to M. Koufoudakis is exhibited at the Hall of Navigation 
of the Industrial Museum. Another eminent traditional ship-builder of Sy-
ros was George I. Kotsovillis (1833 – 1893), well known for his drawings of 
three- masted ships which were built in Syros and for his works  “The Navy 
of Syros, 1828 – 1901” and “About Shrouds” which was published after his 
death (Hermoupolis 1894).

From 1827 to 1834 about 250 ships were built at the premises of the 
shipyard, 35 of which were exceeding 60 tons. From 1834 to 1880 about 
5.600 ships were registered in Syros, most of which were built locally.

The first steamship which had been built in Greece, “Aspis” was built in 
Syros in 1854. Two of the largest sail ships which were built in Syros were 
“Jason” and “Thessaly”.
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Νυκτερινή Σχολή Μηχανικών Σύρου, σήμερα έδρα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου) μέχρι την εκβολή του Χειμάρρου (Λαλακιά, στο Ι. Κ. 
Α.), στη θέση «Χόχλακας», εκτεινόταν αρχικά ο ονομαζόμενος «Μέσα 
Ταρσανάς», κατά το «Μέσα Πόρτος», δηλαδή το αγκυροβόλιο στο πιο 
προστατευμένο τμήμα του λιμανιού, εκεί που «άλλαζαν» τα πλοία.

Υπήρχε όμως, και ευτυχώς υπάρχει μέχρι τις μέρες μας, και ο 
ονομαζόμενος «Έξω Ταρσανάς» από την «Άμμο» - το σημερινό Ηρώον – 
και τη θέση «Μυλαράκι» στα παλιά Σφαγεία, πριν τον Αξό, όπου σταδιακά 
επεκτάθηκε το «Πακτωτήριον» μέχρι το συγκρότημα του βυρσοδεψείου 
Παππαδάμ. Εδώ ναυπηγήθηκε το μεγαλύτερο Συριανό Ιστιοφόρο, η 
«Αργώ» της εταιρείας Βάτη. Μικρότερης παραγωγικότητας ξυλοναυπηγεία 
αναπτύχθηκαν και σε άλλα σημεία της ακτογραμμής, όπως ο ταρσανάς του 
αγωνιστή της Επανάστασης Παντολέοντος Μάσχα.

Ο Ι. και ο Ν. Παγίδας, ο Μ. Πουτούς, ο Φ. Σέχας και ο Α. Κουφουδάκης 
είναι ελάχιστοι μόνον από τους καραβομαραγκούς που καινοτομούν, 
εξελίσσουν την πανάρχαια πρακτική και συμμετέχουν σε διεθνείς εκθέσεις. 
Στην αίθουσα της Ναυτιλίας, στο Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης, 
εκτίθεται το Δίπλωμα που απονεμήθηκε στον Μ. Κουφουδάκη στα πλαίσια 
της Διεθνούς Ναυτιλιακής Έκθεσης του Bordeaux στη Γαλλία, το Νοέμβριο 
του 1907. Ένας ακόμα εξαιρετικός εμπειρικός ναυπηγός της Σύρου 
υπήρξε ο Γεώργιος Ι. Κοτσοβίλλης (1833 – 1893).  Είναι γνωστός από τα 
υπέροχα σχέδιά του για τρικάταρτα πλοία που κατασκευάζονταν στη 
Σύρο, καθώς και από τα έργα του «Το Ναυτικό της Σύρου (1828 – 1901)» 
και «Περί εξαρτισμού των πλοίων», το οποίο εκδόθηκε μετά το θάνατό του 
(Ερμούπολη 1894).

Από το 1827 μέχρι το 1834 ναυπηγήθηκαν στη Σύρο περίπου διακόσια 
πενήντα πλοία, από τα οποία τριάντα πέντε υπερέβαιναν τους εξήντα 
τόνους. Από το 1834 μέχρι το 1880 νηολογήθηκαν στη Σύρο πέντε χιλιάδες 
εξακόσια περίπου ιστιοφόρα πλοία διαφόρων διαστάσεων, από τα οποία 
τα περισσότερα είχαν κατασκευαστεί στη Σύρο. Από αυτά τα ιστιοφόρα, 
τα τρεις χιλιάδες εξακόσια πενήντα περίπου ήταν πρώτης τάξεως και χίλια 

εννιακόσια πενήντα περίπου δευτέρας τάξεως. Το 1854 ναυπηγείται στη 
Σύρο το ατμόπλοιο «Ασπίς», το πρώτο ατμόπλοιο που κατασκευάζεται σε 
ελληνικό ιδιωτικό ναυπηγείο. Από τα μεγαλύτερα ιστιοφόρα που έχουν 
κατασκευαστεί στη Σύρο είναι, επίσης, το «Ιάσων» και το «Θεσσαλία».

Η κίνηση στο λιμάνι της Σύρου μέχρι το 1885 υπερβαίνει κάθε περιγραφή: 
πρόκειται αναμφισβήτητα για τον κυριότερο συγκοινωνιακό κόμβο της 
χώρας, όπου έχουν κατασκευαστεί τα οκτώ στα δέκα από τα ιστιοφόρα 
που κυκλοφορούν, πολλές φορές σχηματίζοντας δύο «στίχους» (σειρές) 
στην παραλία.
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Νεώριον και μηχανουργεία Σύρου

Γνωρίζουμε ήδη την «Ελληνική Ατμοπλοΐα», την πρώτη ατμοπλοϊκή 
εταιρεία της χώρας μας, με έδρα τη Σύρο. Την ξέρουμε ως πρωτοπόρο στις 
θαλάσσιες συγκοινωνίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και βέβαια από 
το ωραιότερο ατμόπλοιο του στόλου της, το περίφημο «Πατρίς», που δεν 
είχε καλή τύχη. Η «Ελληνική Ατμοπλοΐα» όμως συνδέεται άμεσα με ένα άλλο 
επίτευγμα μεγίστης σημασίας για τη Σύρο: το Νεώριο. Πόσοι ξέρουν ότι 
εκείνη το δημιούργησε;

Ας γυρίσουμε όμως πίσω στο χρόνο, όταν αυτή η Συριανή εταιρεία 
αρχίζει να συνδέει τις ελληνικές παραθαλάσσιες πόλεις μεταξύ τους και με 
το εξωτερικό.

Την 3η Ιανουαρίου 1857 υπογράφεται το ιδρυτικό συμβόλαιο των μετόχων 
της «Ελληνικής Ατμοπλοΐας», σκοπός της οποίας ήταν η συγκοινωνιακή 
σύνδεση των παραλίων της Ελλάδας μεταξύ τους και με το εξωτερικό. Η 
διάρκειά της ορίζεται στα είκοσι χρόνια και το Διοικητικό της Συμβούλιο 
αποτελούν ο Ηλίας Κεχαγιάς – εμπνευστής της ίδρυσης της εταιρείας και 
διοικητής της μέχρι το θάνατό του το 1885 -, ο Αμβρόσιος Δαμαλάς, ο 
Πέτρος Ράλλης, ο Γ. Τομπάζης και ο Κ. Ι. Βολανάκης. Μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου διετέλεσαν και ο Δημ. Βαφιαδάκης, ο Ελπιδοφόρος Λαδόπουλος 
και ο Αλ. Δομεστίνης.

Στα πλαίσια των υποχρεώσεων της Εταιρείας ήταν, μεταξύ πολλών 
άλλων, η σύσταση εργοστασίου για την επισκευή μηχανών και λεβήτων 
των ατμόπλοιων. Πράγματι, η Εταιρεία προχώρησε στην ανέγερση ενός 
μεγάλου και επιβλητικού κτιρίου με μνημειακό χαρακτήρα, το οποίο είναι το 
πρώτο εργοστασιακό κτίριο που χτίζεται στην Ερμούπολη. Τα εγκαίνια του 
εργοστασίου έγιναν με κάθε επισημότητα τον Απρίλιο του 1861.

Πρόκειται για το ατμοκίνητο σιδηρουργείο της Εταιρείας, μοναδικό τότε στο 

είδος του «εις ολόκληρον την Ανατολήν». Τα σχέδιά του έγιναν στην Ευρώπη, 
ενώ την γενική επίβλεψη της ανοικοδόμησης είχε ο δημοτικός αρχιτέκτονας 
Pietro Sampò, ο οποίος είχε σχεδιάσει τη Λέσχη «Ελλάς», το Θέατρο 
«Απόλλων» και το Δημοτικό Καφενείο. Το σιδηρουργείο του εργοστασίου 
βραβεύτηκε στην Διεθνή Έκθεση του Λονδίνου, όπου είχε αποστείλει ως 
δείγμα των εργασιών του μια μικρή ατμομηχανή. Το 1871 έστειλε μια ακόμα 
μηχανή στην Διεθνή Έκθεση της Βιέννης, ενώ άλλα έργα του βραβεύτηκαν 
στην Έκθεση των Ολυμπίων στην Αθήνα με χρυσό και αργυρό μετάλλιο 
πρώτης τάξεως.

Το εργοστάσιο κατεργάζεται σίδηρο εισαγωγής, κυρίως από την Αγγλία, και 
κατασκευάζει κυρίως μηχανές και λέβητες ατμοπλοίων, μικρότερες μηχανές 
για δική του χρήση και για την επιτόπια βιομηχανία, σιδερένια εργαλεία, 
σκεύη και έπιπλα. Κατά τη διάρκεια της Κρητικής Επανάστασης του 1866 
στο εργοστάσιο κατασκευάστηκαν ραβδωτά τηλεβόλα από ορείχαλκο, 
ενώ άλλα μετατράπηκαν από λεία σε ραβδωτά, με χρήση εργαλείων που 
κατασκευάστηκαν επιτόπου για το συγκεκριμένο σκοπό. Κατασκευάστηκαν 
επίσης ποσότητες κωνικών βλημάτων με ορειχάλκινους πυροσωλήνες για το 
Υπουργείο των Στρατιωτικών, το οποίο έστειλε τις επίσημες ευχαριστίες του 
προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Το 1884 αποπερατώθηκε η μεγάλη αναβάθρα ανέλκυσης, η κατασκευή της 
οποίας είχε αρχίσει το 1882.

Η παρακμή θα αρχίσει το 1892, όταν η «Ελληνική Ατμοπλοΐα» της 
Σύρου κηρύσσει πτώχευση, αλλά και η διάδοχός της «Νέα Ελληνική 
Ατμοπλοΐα» δεν θα κατορθώσει να επιβιώσει και τελικά κλείνει το 1905. Οι 
μεγαλομέτοχοι της «Νέας Ελληνικής Ατμοπλοΐας» αγόρασαν από την Εθνική 
Τράπεζα το εργοστάσιο, το οποίο εργάστηκε ανεξάρτητα από τη «Νέα» 
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Neorion Shipyards and metalworks of Syros

The large shipyard of Syros was founded by the Hellenic Steamship Com-
pany and the founding contract was signed by the shareholders on the 
3d of January 1857. The aim- and the obligation- of the Company was to 
connect the coastal towns with each other and abroad.

Members of the founding contract were Ilias Kehayias, inspirator of the 
Company and its director till his death in 1885, Ambrosios Damalas, Petros 
Rallis, G. Tobazis and K. I. Volanakis. Other members of the Council were D. 
Vafiadakis, E. Ladopoulos and A. Domestinis.

Among the obligations of the Company was the foundation of a large 
metalworks complex, where all repairs of steam ships and brazier pans 
could be made.

The Company built a large, impressive building to plans made in Europe 
and supervised by Pietro Sampò, the architect who built Apollon Theatre, 
the Club “Hellas” and the Municipal Café. The metalworks of the complex 
won a prize at the International Exposition of London, where the Company 
had sent a small steam-engine as an example of its works. Another engine 
was sent to the International Exposition of Vienna, while other works won 
golden and  silver medals.

The factory was working with imported iron, mainly from England, making 
engines for its own use and for the local industry, iron tools, utensils, vessels 
and pieces of furniture. During the Cretan Rebellion in 1866 the metalworks 
of Syros produced weapons made of bronze and altered weaponry to ob-
tain a better efficiency.

The large slide for launching ships was completed in 1884, having started 
in 1882.

The decline of Neorion begins in 1882, when the “Hellenic Steamship 
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Εταιρεία και μετονομάστηκε «Νεώριον και Μηχανουργεία Σύρου». Σ’ 
αυτό λειτουργούσαν δύο νεωλκεία, τα οποία επέτρεπαν την ανέλκυση 
ατμόπλοιων για καθαρισμό, επιχρωματισμό και επισκευή των υφάλων 
μερών, καθώς και των μηχανών. Με την πτώχευση και της δεύτερης 
εταιρείας το 1892 σημειώνεται ουσιαστικά το τέλος της ακμής της Συριανής 
Ναυτιλίας, ενώ το εργοστάσιο και τα ατμόπλοιά της νοικιάστηκαν στους 
Τζόν Μακ Ντούαλ και Βαρβούρ, που διατηρούσαν στον Πειραιά το 
ναυπηγείο – μηχανουργείο «Ήφαιστος».
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Company” was bankrupt, and its successor, the “New Hellenic Steamship 
Company”, did not manage to survive for long; it finally ended its works 
in 1905. The main shareholders of the last company bought the factory 
complex from the National Bank of Greece, which started its works inde-
pendently and changed its name to “Neorion and Metalworks of Syros”. It 
had two slides for launching ships, and was making cleaning, repairing and 
dyeing works; it was also repairing engines. After the second company was 
bankrupt in 1892, the factory and its steamships were rented to John Mc 
Douall & Barbour, who were operating the shipyard-metalworks “Hephaes-
tos” of Piraeus. 
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Ο 20ος αιώνας και οι Βιομηχανίες της Σύρου

Ανάμεσα στις πολλές και ποικίλες βιομηχανικές δραστηριότητες που 

αναπτύσσονται στη Σύρο κατά το δεύτερο ήμισυ του 19ου αιώνα είναι 

και η κλωστοϋφαντουργία. Σε προηγούμενη ανάρτηση αναφέρθηκε ήδη 

ότι το πρώτο εργοστάσιο που ανήκε σ’ αυτό τον κλάδο ήταν η Ελληνική 

Βαμβακουργική Εταιρεία “Ομόνοια”, την οποία ίδρυσε ο Υδραίος Γεώργιος 

Αν. Καλαποδόπουλος. Το εργοστάσιο ανέστειλε τη λειτουργία του το 1877, 

όμως επαναλειτούργησε το 1887, όταν το αγόρασαν από την Εθνική Τράπεζα 

οι επιχειρηματίες Α. Νοστράκης, Ν. Πιεράκος και Α. Δαρόπουλος.

Αυτή είναι η αρχή μιας καινούργιας περιόδου κάποιας σχετικής 
αναπτυξιακής πορείας, που όμως αφορά έναν μόνο κλάδο της οικονομίας 
και όχι πολλούς όπως συνέβη κατά την προηγούμενη περίοδο. Στην ουσία, ο 
επιχειρηματικός κόσμος της Σύρου ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον 20ο αιώνα με 
όποιες δυνατότητες έχει υπό τις τρέχουσες συνθήκες. Η κλωστοϋφαντουργία 
δεν είναι κάτι νέο για την βιομηχανική δραστηριότητα του τόπου, όμως τώρα 
φαίνεται να κυριαρχεί και να είναι ο μόνος τομέας, μαζί με τα ναυπηγεία του 
«Νεωρίου», που μπορεί να εγγυηθεί κάποια σταθερότητα. 

Υπό τις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται, εμφανίζονται στο προσκήνιο 
νέα εργοστάσια: το κλωστήριο του Δ. Πιεράκου, καθώς κι’ εκείνο των Μάνθου, 
Ιατρού και Βασ. Πιεράκου, τα υφαντήρια Δ. Καρέλλα, Παπαναστασόπουλου 
και Ε. Λαδόπουλου, Α. Κοή και Κ. Ζωγράφου και, το 1903, το νηματουργείο 
Φουστάνου – Καρέλλα – Βελισσαρόπουλου.

Η καινούργια εποχή δεν είναι ανέφελη. Εξωγενείς παράγοντες 
επηρεάζουν την τοπική οικονομία, όπως δεν συνέβαινε πριν, στα χρόνια 
της απόλυτης κυριαρχίας της Ερμούπολης στον οικονομικό τομέα. Το 1879 
πραγματοποιείται στη Σύρο η πρώτη απεργία στην ιστορία του τόπου, αλλά 
και στην Ελλάδα γενικότερα. Λόγω νομισματικών ρυθμίσεων η τιμή των 
ξένων νομισμάτων έπεσε, κι’ αυτό επηρέασε κυρίως τα ρωσικά ρούβλια, 
με τα οποία γίνονταν οι πληρωμές των εργατών. Η ταυτόχρονη ανατίμηση 
βασικών αγαθών, όπως η τιμή του ψωμιού, χωρίς να υπάρξει αντίστοιχη 
αναπροσαρμογή των μισθών και των ημερομισθίων, έφερε σε απόγνωση 
τους εργάτες του βυρσοδεψείου και του ναυπηγικού τομέα, και τους 
ανάγκασε να προχωρήσουν σε απεργιακή κινητοποίηση.

Ο 20ος αιώνας μπαίνει, με τη Σύρο να φαίνεται πως διατηρεί, ως έναν 
βαθμό, μέρος της παλαιότερης αίγλης, καθώς και του ανάλογου τρόπου 
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The 20th century and the Industries of Syros

Among the numerous, variable industrial enterprises which start to ap-
pear en masse during the second half of the nineteenth century were the 
textile companies. We know that the first factory of this type was the “Hel-
lenic Cotton Company Omonia” founded by Georgios An. Kalapodopoulos 
from Hydra. The factory ceased to operate in 1877, but reopened in 1887, 
when the firm was purchased by the entrepreneurs Nostrakis , Pierakos and 
Daropoulos.

This is the beginning of a new era, but it is concerning only one branch 
of the industrial activity: the textile industry. It is a strong contrast with the 
variety of the factories which were operating earlier, during the period of 
prosperity, the second half of the 19th century.

The first textile company was the “Hellenic Cotton Company Omonia”, 
founded by Georgios An. Kalapodopoulos from Hydra. The factory ceased 
to operate in 1877, but reopened in 1887, when it was purchased from 
the National Bank by the entrepreneurs A. Nostrakis, N. Pierakos and A. Da-
ropoulos.

Under these conditions, new factories of this branch started to spring up. 
Remarkable representatives of that type were the spinning mill of D. Piera-
kos and the similar mills of Manthos, Iatrou & Vas. Pierakos, the cloth-factory 
of Karéllas, Papanastasopoulos and E. Ladopoulos, A. Kois and K. Zographos 
and, in 1903, the spinning mill of Foustanos, Karéllas, Velissaropoulos & Co.

The new era is not without problems. The local economy is largely influ-
enced by external factors and this is a previously unknown situation. The 
first strike – not only for Syros, but for Greece in general – occurs in 1879. 

The early years of the 20th century seem to retain part of the glory of the 
past, including the characteristic lifestyle. The weaving factory of “Velissa-

ropoulos Brothers” is founded in 1905 and the spinning mill of “I. & P. Varda-
kas – Spathis – Séteris” follows in 1910.

For a number of reasons, the slow decline which had started as early as 
1880 continued and became more serious. The transit trade slowed down, 
the local market was weakening, other ports, including Piraeus,were  grow-
ing significantly enough to challenge Syros. The opening of the Isthmus of 
Corinth had played a role, too, as had the expansion of railway, the creation 
and development of  other commercial centres and the withdrawal of sail-
ships in favour of the steamships.

In 1923 the textile factories dominate the industrial scene. We have a 
“monoculture” largely influenced by the available of cotton.

During the mid-war period, the local society continues to follow the old, 
high srandards with high class performances at Apollon Theatre and dances 
in “Hellas Club”.

The Second World War and, particularly, the German Occupation with 
6.000 – 8.000 victims of hunger during the winter 1941 – 42, was devastat-
ing.

The factories were closed or worked for the conquerors and many of them  
remained inactive after the end of the war. In 1971 most of the “great fam-
ilies” had migrated to England or Athens, and the population reached a 
mere 13.500.

The situation does not change during the following decades. Most fac-
tories are closed or about to close, and very few struggle to survive, like 
the “Aegean” and “Terlana” A.E. of N. Ignatiades, the last industry of its kind, 
which ceased to operate in July 2008.
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ζωής. Το 1905 ιδρύεται το υφαντουργείο των «Αδελφών Βελισσαροπούλου» 
και το 1910 το κλωστήριο «Ι. & Π. Βαρδάκα – Σπάθη – Σέτερη».

Είναι μια άλλη εποχή. Η κλωστοϋφαντουργία μπορεί να ακμάζει, όμως δεν 
πρόκειται για το ίδιο βιομηχανικό «θαύμα» μ’ εκείνο του 19ου αιώνα.  Απλώς, 
η Συριανή κοινωνία μπορεί να επιμείνει και να συνεχίσει έναν τρόπο ζωής που 
δεν μπορεί να απαρνηθεί. Χρειάζεται το στήριγμα της κλωστοϋφαντουργίας, 
όταν δεν μπορεί να ελπίζει στα παλαιά δεδομένα.

Για διάφορους λόγους, η διαφαινόμενη από τη δεκαετία του 1880 παρακμή 
εντείνεται. Το διαμετακομιστικό εμπόριο περιορίζεται, όπως και η τοπική 
αγορά, από το άνοιγμα νέων δρόμων και την ανάπτυξη νέων εμπορικών 
κέντρων. Οι χερσαίες (σιδηροδρομικές) συγκοινωνίες αναπτύσσονται, 
όπως και το λιμάνι του Πειραιά. Η διάνοιξη του Ισθμού της Κορίνθου το 
1882 έχει παίξει τον δικό της ρόλο στην αποδυνάμωση της Σύρου. Αλλά 
και η υποχώρηση της χρήσης και της κατασκευής ιστιοφόρων σκαφών έχει 
αρνητική επίδραση, αφού η ξυλοναυπηγική είναι για τη Σύρο σημαντικός 
οικονομικός κλάδος.

Το παγκόσμιο βιομηχανικό σκηνικό διαμορφώνεται πλέον πολύ 
διαφορετικά, πιέζοντας τις μικρότερες Συριανές μονάδες, που κλείνουν η μία 
μετά την άλλη και περιορίζουν τον άλλοτε πολυμορφικό – μέχρι ετερόκλητο– 
χώρο της επιχειρηματικότητας στο «Ελληνικό Μάντσεστερ».

Το 1923 κυριαρχούν τα εργοστάσια κλωστοϋφαντουργίας στον 
βιομηχανικό χάρτη της Σύρου. Η στροφή έχει ολοκληρωθεί, ο 
προσανατολισμός είναι σαφής: τα περισσότερα εργοστάσια της πόλης 
στηρίζονται στην επεξεργασία του βάμβακος. Έχουμε μια δεύτερη, πιο 
περιορισμένη, «περίοδο ακμής», στηριγμένη στη … «μονοκαλλιέργεια».

Έτσι περίπου μπαίνει ο Μεσοπόλεμος, μια μάλλον ήρεμη και σταθερή 
εποχή, με πολλά από τα στοιχεία του λαμπρού παρελθόντος: θεατρικές 
παραστάσεις αξιώσεων στο «Απόλλωνα», με ελληνικούς και ξένους θιάσους, 
συναυλίες και ρεσιτάλ, κοσμικά γεγονότα, χοροί στη Λέσχη «Ελλάς».

Δυστυχώς, αυτός ο τρόπος ζωής, γνωστός και προσφιλής στην αστική τάξη 
του τόπου, δεν πρόκειται να επανακάμψει πλέον στα χρόνια που θάρθουν. 

Στο τέλος του Μεσοπολέμου η Σύρος δοκιμάζεται, με μη αναστρέψιμη κρίση 
αυτή τη φορά. Τα εργοστάσια αρχίζουν να κλείνουν, η κίνηση του λιμανιού 
ουσιαστικά μηδενίζεται και η ανεργία γίνεται το μεγαλύτερο πρόβλημα των 
κατοίκων. Όλα προδιαγράφουν ένα ακόμη ζοφερότερο μέλλον.

Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και ειδικότερα η γερμανική κατοχή με 
τα 6.000 – 8.000 θύματα της πείνας του χειμώνα 1941 – 42, υπήρξε για τον 
πληθυσμό της Σύρου υπέρτατη δοκιμασία. Τα εργοστάσια επιτάχθηκαν 
ή παρέμειναν κλειστά, και τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια συνέχισαν να 
παραμένουν ανενεργά ή να υπολειτουργούν. Η Σύρος δεν πρόκειται να 
ζήσει κανένα μεγαλείο, αλλά θα ακολουθήσει την τύχη της υπόλοιπης χώρας, 
με τη μετανάστευση στο εξωτερικό ή στην πρωτεύουσα να συρρικνώνει το 
πληθυσμό της. Το 1971 οι περισσότερες «μεγάλες οικογένειες» του νησιού 
δεν μένουν πια στη Σύρο, της οποίας ο πληθυσμός θα περιοριστεί στο 
χαμηλότερο επίπεδο που έφτασε ποτέ, μόλις 13.500 κατοίκους.

Η κατάσταση δεν αλλάζει στις επόμενες δεκαετίες. Τα εργοστάσια κλείνουν, 
και ελάχιστα από αυτά επιμένουν να λειτουργούν παρά τις αντίξοες συνθήκες, 
όπως το «Αιγαίο Κλωστοϋφαντήρια Α.Ε.»: το Υφαντήριο κλείνει το 1958 και 
το Κλωστήριο τον Ιανουάριο του 1990, και βεβαίως η «Terlana» Α.Ε. του Ν. 
Ιγνατιάδη, η τελευταία βιομηχανία του κλάδου, που ανέστειλε τη λειτουργία 
της τον Ιούλιο του 2008. 
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Το πρώτο Ελληνικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο Enfield 8000 από τη Σύρο

Το κλίμα των ημερών: Στα χρόνια που ακολούθησαν τη λήξη του  
Δευτέρου Παγκόσμιου Πολέμου, μαζί με την επιστροφή στην καθημερινότητα, 
σε ορισμένες κοινωνίες αναπτύσσονται τόσο αμφισβήτηση όσο και 
σκεπτικισμός σχετικά με τα περιβαλλοντικά προβλήματα που συνοδεύουν 
τη βιομηχανική ανάπτυξη. 

Στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε ορισμένες σκανδιναβικές χώρες αυτός ο 
προβληματισμός επικεντρώνεται κυρίως στην αναζήτηση νέων, λιγότερο 
επιβαρυντικών μέσων μεταφοράς. Πολλές κατασκευαστικές εταιρείες 
αρχίζουν να σχεδιάζουν μια στροφή προς εναλλακτικά μέσα μεταφοράς 
και την ηλεκτροκίνηση. Ακολουθώντας τους προβληματισμούς της κοινής 
γνώμης, πολλές κατασκευαστικές εταιρείες κάνουν σχεδιασμούς για στροφή 
προς ηλεκτροκίνητα οχήματα.

Τα ηλεκτροκίνητα οχήματα, βέβαια, δεν αποτελούν καινοτομία. Οι 
πρώτες προσπάθειες για κατασκευή ηλεκτροκίνητου αυτοκινήτου 
πραγματοποιήθηκαν στα τέλη του 19ου αιώνα. Ηλεκτροκίνητο, εξάλλου, 
ήταν και το πρώτο αυτοκίνητο που κυκλοφόρησε στην Ελλάδα το 1894, όμως 
η ηλεκτροκίνηση περιορίστηκε και εκτοπίστηκε όταν επινοήθηκε ο κινητήρας 
εσωτερικής καύσεως και η βενζίνη καθιερώθηκε ως καύσιμη κινητήρια ύλη. 

Enfield Automotive: Η Αγγλική αυτή εταιρεία σχεδιάζει να ανταποκριθεί 
στο πνεύμα της εποχής και προχωράει σε συγκεκριμένα βήματα. Από το 
1971 μεταφέρει την έδρα της στο Isle of Wight και σύντομα κατορθώνει να 
κατοχυρώσει ένα σημαντικό συμβόλαιο για την παραγωγή 123 ηλεκτρικών 
αυτοκινήτων υπερσκελίζοντας τις αντίστοιχες προτάσεις των εταιρειών Ford 
και Leyland. Λίγο πριν ξεκινήσει η παραγωγή, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, ο 
οραματιστής Ανδριώτης εφοπλιστής Γιάννης Γουλανδρής αποφάσισε να 
μεταφέρει τη γραμμή παραγωγής στη Σύρο, κοντά στις εγκαταστάσεις των 
ναυπηγείων του «Νεωρίου», των οποίων ήταν ιδιοκτήτης.

Την ευθύνη για την πραγματοποίηση του εγχειρήματος είχε αναλάβει ένας 
Έλληνας μηχανικός, απόφοιτος του Μ. Ι. Τ., ο Κωνσταντίνος Αδρακτάς. Από 
πλευράς Enfield κλήθηκε ο John Ackroyd για να αναλάβει την διεύθυνση 
της παραγωγής και εγκαταστάθηκε στη Σύρο με την οικογένειά του.  
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Enfield 8000, an electric car from Syros

The period

During the years which followed the end of the Second World War there 
had been great concern about the environmental problems caused by the 
industrial development. In UK in particular, and also in some Scandinavian 
countries, this concern takes the form of research for less polluting means 
of transportation.

The electric vehicles, however, are not a novelty. The first attempts to cre-
ate an electric car were made during the last years of the 19th century. The 
first car which appeared in Greece in 1894 was also electric. In fact, the real 
cause that eliminated electricity and promoted benzine as the main fuel, 
was the invention of the inner combustion engine. 

Enfield Automotive

This English company managed to make a contract with the English Elec-
tric Company for producing 123 electric vehicles. Just before the start of the 
production, Yiannis Goulandris, owner of Neorion Shipyard (1968), decided 
to bring the production line at the premises of Neorion.

A graduate of M. I. T., Constantinos Adraktas, was responsible for the re-
alization of the project. From the part of Enfield company, John Ackroyd 
was director of the production and arrived in Syros with his family. The first 
vehicle was constructed in October 1973. In December 1973 the Greek car 
designer Giorgos Michael joined the group.

The new vehicle was named Enfield 8000 Electric City Car.

It had an engine of the type Mawdsley 8,16 HP, nine lead batteries of 12 v.; 
it could reach 64 km per hour and the batteries would last for a distance of 
64 km in straight line, 32 km in sloping terrain. It needed 7 hours of charging.

There was a voltometre and the dimensions of the vehicle were 284 cm 
(length), 142 cm (width) and 140 cm (height). There was enough room for 
two people and a child (or some luggage).

Enfield 8000 evolved into two, new types of car. In 1974, the designer 
Giorgos Michael made the drawings for the so-called Electric Van or Run-
about, also known as Bikini, and in 1975 he made the plans of Miner, a vehi-
cle suitable for use in mines.

Two Miners were produced. One had been used at Dinorwic Power Sta-
tion in Northern Wales and another (March 1976) at Kiruna iron mines at the 
arctic north of Sweden.

123 cars were produced. The production continued until the end of the 
year 1975.

In 1976, all the vehicles had been delivered to Enfield London.
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Το πρώτο όχημα κατασκευάστηκε τον Οκτώβριο του 1973. Από τον 
Δεκέμβριο του 1973 στην ομάδα συμμετείχε και ο Έλληνας σχεδιαστής 
αυτοκινήτων Γιώργος Μιχαήλ.

Enfield 8000: Το καινούργιο μοντέλο ονομάστηκε Enfield 8000 Electric 
City Car. Ήταν εξοπλισμένο με κινητήρα Mawdsley 8,16 ίππων, εννέα κοινές 
μπαταρίες μολύβδου των 12 v., ανέπτυσσε μέγιστη ταχύτητα 64 χιλιομέτρων 
την ώρα, και οι μπαταρίες επαρκούσαν για απόσταση 64 χιλιομέτρων 
περίπου σε ίσιο δρόμο και για απόσταση 32 χιλιομέτρων σε επικλινή δρόμο. 
Απαιτούσε 7 ώρες φόρτισης και ένα βολτόμετρο στο δεξί τμήμα του πίνακα 
ελέγχου πληροφορούσε τον οδηγό για την κατάσταση της μπαταρίας.

Είχε διαστάσεις 284 cm. (μήκος), 142 cm. (πλάτος), και 140 cm. (ύψος), χώρο 
για δύο άτομα και ένα παιδί ή αποσκευές μικρού όγκου. Μολονότι αυτό δεν 
ήταν άμεσα αντιληπτό, το Enfield 8000 διέθετε αεροδυναμική ανάλογη προς 
εκείνη των σπορ αυτοκινήτων, και ήταν απολύτως αθόρυβο.

Το Enfield 8000 εξελίχθηκε και διαμορφώθηκαν δύο νέοι τύποι. Το 1974 
ο Γιώργος Μιχαήλ σχεδίασε το Bikini, που έγινε γνωστό και ως Electric Van 
ή Runabout, ένα ανοιχτό ημιφορτηγό όχημα που μπορούσε να καλυφθεί 
με υφασμάτινο σκέπαστρο και το 1975 σχεδίασε και κατασκεύασε δύο άλλα 
αυτοκίνητα ενός τροποποιημένου τύπου ημιφορτηγού για χρήση σε ορυχεία, 
γνωστά με την ονομασία Miner. Το ένα δείγμα χρησιμοποιήθηκε στη μονάδα 
Dinorwic Power Station, στη Βόρεια Ουαλία, και το δεύτερο (Μάρτιος 1976) 
στα ορυχεία σιδήρου Kiruna, στον αρκτικό βορρά της Σουηδίας. Από το 
ημιφορτηγό Bikini κατασκευάστηκαν περίπου είκοσι δείγματα. Το Miner δεν 
ξεπέρασε την παραγωγή των δύο αρχικών δειγμάτων. Συνολικά, από τους 
τρεις τύπους του Enfield 8000, κατασκευάστηκαν περίπου 123 αυτοκίνητα. 
Η παραγωγή στη Σύρο συνεχίστηκε μέχρι τα τέλη του 1975. Στις αρχές του 
1976 όλα τα αυτοκίνητα είχαν παραδοθεί.
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Δελτίο Τύπου
Ένταξη του Βιομηχανικού Μουσείου Ερμούπολης

στο Πρόγραμμα Πολιτιστικών Διαδρομών του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ)

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι στις 24 Σεπτέμβριου 2020,  
το Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Πολιτιστικών Διαδρομών 
του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ).

Το Πρόγραμμα Πολιτιστικών Διαδρομών του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ) ξεκίνησε 
το 1987, με στόχο την προώθηση, διαφύλαξη, αξιοποίηση και μεταβίβαση στις επόμενες 
γενιές της κοινής ευρωπαϊκής υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Η ένταξη του 
Βιομηχανικού Μουσείου, του πρώτου βιομηχανικού μουσείου της χώρας του οποίου 
συμπληρώνονται φέτος 20 χρόνια λειτουργίας, αφορά συγκεκριμένα στην Ευρωπαϊκή 
Διαδρομή Βιομηχανικής Κληρονομιάς, η οποία πιστοποιήθηκε ως Πολιτιστική Διαδρομή του 
Συμβουλίου της Ευρώπης τον Απρίλιο του 2019, με φορέα διαχείρισης το δίκτυο ERIH (Eu-
ropean Route of Industrial Heritage) αριθμώντας σήμερα πάνω από 250 μέλη σε 26 χώρες 
μεταξύ των οποίων ιδιωτικοί και δημόσιοι οργανισμοί που δραστηριοποιούνται σε θέματα 
βιομηχανικής κληρονομιάς.

Στην Ελλάδα η δράση συντονίζεται από τη Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων & ΕΕ/ Τμήμα 
Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Για το λόγο αυτό, η 
Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κα Αλίκη Λεονταρίτη και το Τμήμα Πολιτισμού του Δήμου Σύρου-

Ερμούπολης εκφράζουν τις ευχαριστίες τους προς τους προϊσταμένους του Τμήματος, κ. 
Γεώργιο Καλαμαντή και κα Μαριάνθη Αναστασιάδου, για τη συνεργασία. 

Σήμερα μαζί με το Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης στη Διαδρομή μετέχουν τέσσερις 
ελληνικοί φορείς: το Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας - Vagonetto, το Βιομηχανικό Μουσείο 
Φωταερίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, το Μουσείο Τυπογραφίας Γιάννη και Ελένης 
Γαρεδάκη στα Χανιά καθώς και το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ. 

Η ένταξη του Βιομηχανικού Μουσείου της Ερμούπολης στο συγκεκριμένο πρόγραμμα 

εξασφαλίζει οργανωμένη προβολή σε διεθνές επίπεδο μέσω ξεχωριστής σελίδας στον 
ιστότοπο του φορέα https://www.erih.net, η οποία θα περιλαμβάνει συγκεκριμένα 
4 φωτογραφίες, σύντομο ιστορικό του μουσείου (200 λέξεων), στοιχεία επικοινωνίας, 

πληροφορίες λειτουργίας, και τοποθέτηση πινέζας ως σημείο ενδιαφέροντος στον 
Ευρωπαϊκό χάρτη διαδρομών Βιομηχανικής κληρονομιάς. 

Παράλληλα, η δικτύωση του μουσείου στον κόμβο της ERIH, ο οποίος δραστηριοποιείται 

μεταξύ άλλων σε συνέδρια, σεμινάρια, εργαστήρια, εκθέσεις και διάφορα πρότζεκτ, 
δημιουργεί προϋποθέσεις ανάπτυξης μέσω διαλόγου, ανταλλαγής εμπειρογνωμοσύνης και 
καλών πρακτικών σε θέματα βιομηχανικής ιστορίας και θεματικού τουρισμού. 

Γραφείο Επικοινωνίας Δήμου Σύρου - Ερμούπολης
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