Ελένη Μπενέκη,
Προϊσταμένη Ιστορικού Αρχείου Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς
(1)

Ο Πειραιάς στο Ιστορικό Αρχείο του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς:
ιστορίες επιχειρήσεων
(2) Ο Πειραιάς υπήρξε, από το β΄ μισό του 19ου αιώνα, για πολλές δεκαετίες το

οικονομικό

εμπορικό,

βιομηχανικό

και

ναυτιλιακό

κέντρο

της

χώρας.

Πριν

αναφερθούμε σε αρχειακές διαθεσιμότητες σχετικά με την ιστορία του, θα ήταν
σκόπιμο να παρουσιάσουμε ορισμένα ειδολογικά και ποσοτικά δεδομένα που αφορούν
το Ιστορικό Αρχείο του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ). Κεντρικός
καταστατικός στόχος του ΠΙΟΠ είναι η μελέτη της βιομηχανικής κληρονομιάς, της
παραγωγικής, της οικονομικής ιστορίας.
(3) Το Ιστορικό Αρχείο του Ιδρύματος στεγάζεται σε ένα πρώην βιομηχανικό
κτιριακό συγκρότημα στην περιοχή του Ταύρου το οποίο λειτουργεί επίσης ως
πολυχώρος πολιτισμού. Αποδέκτες της λειτουργίας του, πέραν της ερευνητικής και της
ακαδημαϊκής κοινότητας, θεωρούνται η εκπαιδευτική και καλλιτεχνική κοινότητα, το
προσωπικό του Ομίλου Πειραιώς, η τοπική κοινωνία αλλά κυρίως το ευρύτερο κοινό.
Στους χώρους του πραγματοποιούνται επιστημονικές συναντήσεις (θεματικές ημερίδες,
συνέδρια, εργαστήρια), Ανοικτά Μαθήματα Ιστορίας, εκπαιδευτικά προγράμματα για
παιδιά, ακαδημαϊκά μαθήματα, εκπαιδευτικές επισκέψεις, εργαστήρια δημιουργικής
απασχόλησης

για

ενήλικες,

παιδιά,

οικογένειες

και

ομάδες

τρίτης

ηλικίας,

προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης, καλλιτεχνικές δράσεις, περιοδικές εκθέσεις
(οικονομικής ιστορίας, εικαστικές), ειδικές προβολές οπτικοακουστικών τεκμηρίων
από

τις

συλλογές

του

σχολιασμένων, θερινές

ή

ιστορικού/βιομηχανικού

προβολές ταινιών μυθοπλασίας

ντοκιμαντέρ
σε

κατάλληλα

ορισμένο ιστορικό

περίγραμμα, θεματικές ξεναγήσεις. Συναφείς με την αρχειακή κουλτούρα τάσεις της
τέχνης, του θεάτρου και των εικαστικών αλλά και η μουσική επιστρατεύονται για την
πρώτη προσέγγιση του γενικού κοινού, στο οποίο αναλύονται ζητήματα ιστορίας,
μνήμης, ταυτότητας. Τα παραπάνω συγκροτούν τη φυσιογνωμία ενός αρχειακού
φορέα, η οποία επιδιώκεται να παραμένει συνεπής (ως προς τη στοχοθεσία και τη
σύνδεση με το πολιτιστικό απόθεμα που διαθέτει) και διακριτή μεταξύ των ομολόγων
του. Βασικά στοιχεία της πολιτιστικής διαχείρισης του αποθέματος του Ιστορικού
Αρχείου ΠΙΟΠ είναι επίσης η ευρεία διάχυση της γνώσης, η συμπληρωματικότητα των
ερεθισμάτων προς τους αποδέκτες του, το προσβάσιμο των «παρασκηνίων» του και η
εφαρμογή σειράς διεθνών καλών πρακτικών.
(4) Όσον αφορά την ερευνητική και εκπαιδευτική κοινότητα, το Ιστορικό Αρχείο
ΠΙΟΠ λειτουργεί ως κέντρο τεκμηρίωσης για θέματα ιστορίας της ελληνικής οικονομίας
του 20ού αιώνα, απαντώντας συνολικά στο ερώτημα περί ανάπτυξης της χώρας την
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περίοδο αυτή. Στο υλικό που φυλάσσει περιλαμβάνονται αρχεία τραπεζών και
οργανισμών οι οποίοι, εκτός από σημαντικοί φορείς χρηματοδότησης της ανάπτυξης
της Ελλάδας, αποτέλεσαν φορείς εφαρμογής της κρατικής οικονομικής πολιτικής τη
μεταπολεμική περίοδο, καθώς και αρχεία επιχειρήσεων1. Μέσω του υλικού αυτού,
ανασυγκροτείται σημαντικό μέρος της οικονομικής, αγροτικής, βιομηχανικής και
τραπεζικής, αλλά και της κοινωνικής ιστορίας της Ελλάδας του 20ού αιώνα. Βασικοί
θεσμοί και δομές της ελληνικής οικονομίας, η αγροτική και βιομηχανική πολιτική της
χώρας επί δεκαετίες, σημαντικές πτυχές του τραπεζικού συστήματος, η αγροτική
εγκατάσταση

ακτημόνων

προσφύγων

της

Μικρασιατικής

Καταστροφής

και

ανταλλαξίμων πληθυσμών, το αγροτικό συνεταιριστικό φαινόμενο, η ξένη βοήθεια που
δέχθηκε μεταπολεμικώς η χώρα και η διαχείριση αυτής είναι μερικά από τα ερευνητικά
ζητούμενα που ικανοποιούνται από την αναδίφηση του Ιστορικού Αρχείου ΠΙΟΠ.
Κλαδικές μελέτες για βασικούς παραγωγικούς τομείς και υπηρεσίες, επιμέρους
πλευρές της κρατικής οικονομικής πολιτικής, περιπτώσεις μελέτης επιχειρήσεων,
μελέτες τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης αλλά και ιστορία περιβάλλοντος και
τοπική ιστορία καθώς και ζητήματα ιστορίας της εργασίας συγκαταλέγονται επίσης
στις αναζητήσεις ειδικών ερευνητών και γενικού κοινού.
Στόχος του παρόντος είναι να αναδειχθούν μερικά υποσύνολα του Ιστορικού
Αρχείου ΠΙΟΠ σχετικά με ερευνητικά ερωτήματα που αφορούν τον Πειραιά. Μέσα από
οικονομικού κατά κύριο λόγο τύπου πηγές, όπως είναι γνωστό, ανιχνεύει κανείς
πληροφορίες που ανασυνθέτουν όχι μόνον πτυχές της οικονομικής αλλά και της
κοινωνικής ζωής, της ανάπτυξης, της αστικοποίησης, κ.λπ. Aπό το είδος των πηγών
που παρουσιάζονται ενδεικτικώς μόνον και σταχυολογώντας, μπορεί κανείς να
αντλήσει στοιχεία για την ανασυγκρότηση όχι μόνον ιστοριών επιχειρήσεων και
συγκεκριμένων επιχειρηματιών, μεγάλου ή μικρότερου βεληνεκούς αλλά και κλάδων,
συλλογικών επαγγελματικών σωμάτων καθώς και εικόνα για την τοπική ανάπτυξη.
(5) Ενδιαφέρον για την οικονομική, δημογραφική και κοινωνική ιστορία του
Πειραιά έχει η μελέτη της ιστορίας τραπεζικών ιδρυμάτων. Η Τράπεζα Πειραιώς ήταν
ένα από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στα οποία προσανατολίστηκαν, ως
πλεονάζοντα κεφάλαια, «πολεμικά κέρδη» Ελλήνων εφοπλιστών του Α΄ Παγκοσμίου
πολέμου. Τον Οκτώβριο του 1916, σε μια επισφαλή ιστορική συγκυρία, ιδρύθηκε
τραπεζικό ίδρυμα που στόχευε στην προαγωγή των συμφερόντων του Πειραιά, ως
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Το Ι.Α. ΠΙΟΠ διατηρεί 7 αρχεία τραπεζών, 5 αρχεία κρατικών οικονομικών οργανισμών, 55
αρχεία επιχειρήσεων, 5 ιδιωτικά αρχεία, 2 αρχεία συλλογικών σωμάτων (Βλ. αναλυτικά
http://www.piop.gr/el/istoriko-arxeio/ArxiakesSiloges.aspx). Οι συλλογές του, οι οποίες
χρονολογούνται κυρίως από τη δεκαετία του 1920, αριθμούν αυτή τη στιγμή περίπου 20.000
τρέχ. μ. αρχειακού υλικού. Ενάμισι εκατομμύριο ψηφιοποιημένες σελίδες είναι προσβάσιμες
μέσω της ιστοσελίδας του Ιδρύματος (www.piop.gr), αφορούν τη διαχείριση του Σχεδίου
Marshall ενώ αυτός ο αριθμός αναμένεται σύντομα να συμπληρωθεί με υλικό σχετικό με την
ανασυγκρότηση, κυρίως της βιομηχανίας, τη μεταπολεμική περίοδο.
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πρώτης εμπορικής πόλης του ελληνικού κράτους, η οποία αποκτούσε πλέον το
πιστωτικό της ίδρυμα, καθώς «ολίγη αποκέντρωσις και ανεξαρτησία είναι απαραίτητος
διά πάσαν πρόοδον». (6) Ο τίτλος του ιδρύματος συμπληρωνόταν με τις βασικές
κατευθύνσεις των εργασιών που θα αναλάμβανε: Τράπεζα Πειραιώς Εμπορίου,
Βιομηχανίας και Ναυτιλίας και το ιδρυτικό του κεφάλαιο ανήλθε σε 3 εκατ. δρχ.,
καθώς το εγχείρημα βρήκε θετική απήχηση στη δημόσια εγγραφή εντός της αγοράς
του Πειραιά. Ονόματα εφοπλιστών, βιομηχάνων και επιχειρηματιών όπως οι Ν.Δ.
Λυκιαρδόπουλος, Κ. Μαζαράκης, Γ.Κ. Δρακούλης, Ε. Δηλαβέρης, Α. Κανελλόπουλος
καταγράφονται τόσο στα ιδρυτικά, όσο και στα μέλη των διοικητικών συμβουλίων της
Τράπεζας

που

συνέχισε

να

υφίσταται

και

μεταπολεμικά

διατηρώντας

μικρό

χαρτοφυλάκιο.
(7) Παραμένοντας στα πιστωτικά ιδρύματα, αναφερόμαστε στην Τράπεζα Χίου
(ίδρυση 1919), ένα εγχείρημα του χιώτικου εμπορικού κεφαλαίου, των αδελφών
Πασπάτη. (8) Η μελέτη των εργασιών του Υποκαταστήματος Πειραιά, κατά το διάστημα
1941-1952 για το οποίο διασώζεται, μπορεί να συμπληρώσει την εικόνα των
τραπεζικών εργασιών που διενεργούνταν εκεί και κατά προέκταση να προσφέρει
ψηφίδες στην κοινωνικοοικονομική εικόνα του Πειραιά της περιόδου. Αντίστοιχα
συμπεράσματα εξάγονται από αρχειακές σειρές που αφορούν τα υποκαταστήματα των
υπολοίπων πιστωτικών ιδρυμάτων των οποίων το αρχείο απόκειται στο Ι.Α. ΠΙΟΠ.
Όσον αφορά την παρουσία της Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος (έτος ίδρυσης
1929) στον Πειραιά, γνωρίζουμε ότι το 1937 αποφασίζεται η δημιουργία πρακτορείου
της στον Πειραιά, «όστις αποτελεί σπουδαιότατον διαμετακομιστικόν κέντρον τόσον
των εισαγομένων υπό της ΑΤΕ κατ’ έτος εκ του εξωτερικού ποσοτήτων αραβοσίτου,
σπόρων, λιπασμάτων, φαρμάκων κλπ. όσον και των εξαγομένων γεωργικών
προϊόντων», (9) το 1940 οι κάτοχοι ποιμνίων συστήνουν τον Ποιμνιοτροφικό
Συνεταιρισμό Πειραιώς & Περιχώρων (10), ενώ στο πλαίσιο του Σχεδίου Marshall ο
Πειραιάς αποτελεί το βασικότερο από τα επιλιμένια κέντρα διανομής εφοδίων και
αγαθών που προωθήθηκαν στις ελληνικές περιοχές. (11) Το 1956 η αλληλογραφία με
τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ) για τα αποθηκευτικά του δικαιώματα περιέχει
και Κανονισμό Διαδικασίας Αποζημιώσεων από τον ΟΛΠ απωλεσθέντων ή βλαβέντων
εμπορευμάτων του 1954 αλλά και Κανονισμό Παραδόσεως εκ μέρους του ΟΛΠ &
Παραλαβής εκ μέρους της ΑΤΕ εφοδίων της ΟΥΝΡΑ. (12) Η ίδια Τράπεζα, για να
σταχυολογήσουμε απλώς λίγο ακόμη από το υλικό της, δανειοδοτούσε διά της
Διεύθυνσης Επιχειρήσεων και του Καταστήματός της στον Πειραιά, από τη δεκαετία του
1970, εγχειρήματα σχετικά με την υπερπόντειο αλιεία, την αλιεία και την
ιχθυοκαλλιέργεια.
(13, 14) Ένα ζητούμενο της ελληνικής βιβλιογραφίας, η αναλυτική μελέτη της
αμερικανικής βοήθειας προς την Ελλάδα την αμέσως μεταπολεμική περίοδο στο
πλαίσιο του Σχεδίου Marshall ικανοποιείται σοβαρά από το αρχειακό υλικό δύο
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κρατικών οργανισμών που διαχειρίσθηκαν μακροπρόθεσμα δάνεια προς ιδιωτικές και
κοινωφελείς επιχειρήσεις της χώρας. Μέσω των αρχείων της Κεντρικής Επιτροπής
Δανείων

(1949-1954)

και

του

Οργανισμού

Χρηματοδοτήσεως

Οικονομικής

Αναπτύξεως (ΟΧΟΑ) (1954-1964), οι οποίοι αποτέλεσαν φορείς εφαρμογής της
οικονομικής πολιτικής της χώρας το διάστημα εκείνο, σκιαγραφείται η ιστορία 2.500
περίπου επιχειρήσεων, μικρών και μεγάλων, γνωστών ή λιγότερο γνωστών, η
επιχειρηματική διαδρομή συγκεκριμένων ανθρώπων αλλά και η εξέλιξη κάποιων από
τους βασικούς τομείς της οικονομίας της πόλης, όπως (15) η αλιεία (π.χ. διάφοροι
Αλιευτικοί Συνεταιρισμοί και οι ιδιώτες όπως οι Σταθάκης, Τρικαλινός, Καρατζάς και
Καρατζής, Ξηνταράκος και Ρουβέλλας, Ταβερνάρης και Σκόνδρας, Μιχαλέτος,
Νομικός, Τσιγγούνης και Γαρυφάλλου, (16) ο Αρκουλής και η Ελληνική Ατλαντική
Αλιεία Κ. Διαμαντής) και η ναυτιλία (17, 18, 19), (π.χ. η Ηπειρωτική Ατμοπλοΐα
Γεώργιος Ποταμιάνος Α.Ε.) και η βιομηχανία, με κλάδους όπως (20) η μεταλλουργία,
(21) η μεταλλοβιομηχανία, (22) η σιδηροβιομηχανία, (23) η μηχανουργία και η χημική
βιομηχανία, (24, 25) η χρωματουργία, (26) η χαλυβουργία, (27) η οινοπνευματοποιία,
(28) τεχνικές εταιρείες μελετών αλλά και (29) καπναποθήκες, όπως του Στ. Βοϊβόδα.
(30) Για την ανασυγκρότηση των τουριστικών υποδομών της χώρας την αμέσως
μεταπολεμική περίοδο, ιδρύθηκε ως νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου υπό την άμεση
εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού, το 1946, ο Οργανισμός Ξενοδοχειακής
Πίστεως που το 1955 μετονομάστηκε σε Οργανισμό Τουριστικής Πίστεως με σκοπό τη
διεύρυνση της πιστοδότησης προς όλες τις συναφείς επιχειρήσεις. Οι πόροι και τα
κεφάλαια του Οργανισμού προέρχονταν από την προικοδότηση του ελληνικού
δημοσίου (την είσπραξη του φόρου επί ξενοδοχειακών επιχειρήσεων έως το 1952), από
το προϊόν των δανείων που δίνονταν από αυτόν, από τους τόκους των κεφαλαίων των
δανείων και των καταθέσεών του. Στο Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ μπορείς κανείς να
συμβουλευτεί τα Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού (1946-1964),
φακέλους και καρτέλες δανείων μεταξύ των οποίων η συλλογή που αφορά τον Πειραιά
είναι σημαντική, αν και η πόλη δεν μπορεί να θεωρηθεί υπό ανάπτυξη τουριστικό
κέντρο αυτή την περίοδο.
(31) Για να επανέλθουμε σε αμιγώς τραπεζικά αρχεία, αναφερόμαστε σε εκείνο
της Ελληνικής Τραπέζης Βιομηχανικής Αναπτύξεως (ΕΤΒΑ), η οποία ως κρατική
τράπεζα ανέλαβε το 1964 την είσπραξη των δανείων που είχαν χορηγηθεί είτε
απευθείας από τον ΟΧΟΑ, είτε με τη μεσολάβηση εξουσιοδοτημένων τραπεζών. Η
παρακολούθηση των δανείων από την ΕΤΒΑ συνεχίστηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα
καθώς τα περισσότερα από αυτά, ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1950, δεν
εξυπηρετούνταν κανονικά. Στο υλικό της, παρακολουθούμε τη διαδρομή, διά της
εξυπηρέτησης των δανείων τους, εταιρειών όπως ο Κούππας και ο Αλιπράντης, η
Βιομηχανία Κατασκευής Πετρελαιοκινητήρων ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΑΛΚΟΤΣΗΣ Α.Ε. και πολλών
άλλων. (32) Ως κεντρικό παράδειγμα αρχείων εταιρειών των οποίων η έδρα ήταν ο
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Πειραιάς μπορεί να αναφερθεί η Πειραϊκή-Πατραϊκή Βιομηχανία Βάμβακος ΑΕ Ανώνυμη
Πειραϊκή Εταιρεία Επιχειρήσεων της οποίας την ιστορία μπορεί να ανασυγκροτήσει
μέσω των Πρακτικών Δ.Σ. και Γ.Σ., Βιβλία Ισολογισμών και Μισθολόγια για το
διάστημα 1917-1945.
Ως εκ του ρόλου της, η ΕΤΒΑ και διά της Διεύθυνσης Μελετών συνέταξε εκθέσεις
για αιτήσεις δανείων επιχειρήσεων στον Πειραιά (1967-1974) (33) ενώ διά της
Διεύθυνσης Επενδύσεων συντάχθηκε, για παράδειγμα, το 1969 Έρευνα επί της
σκοπιμότητος και του κόστους μεταστεγάσεως και συμπληρώσεως του μηχανικού
εξοπλισμού του εν Πειραιεί εργοστασίου της Α.Ε. ''ΝΑΥΣΙ'', εταιρείας η οποία είχε
ιδρυθεί το 1959, ασχολήθηκε με ευρείας έκτασης μηχανολογικές εργασίες πλοίων και
της οποίας το πλειοψηφικό πακέτο περιήλθε στην ΕΤΒΑ το 1987.
Επίσης για την υλοποίηση του σκοπού της, την υποστήριξη της βιομηχανικής
ανάπτυξης, η ΕΤΒΑ συμμετείχε στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών. Τέσσερα τέτοια
διαφορετικά και ταυτόχρονα ενδεικτικά παραδείγματα, που συνδέονται με την
οικονομική και κοινωνική ιστορία του Πειραιά, παρουσιάζονται εδώ. (34, 35) Η
ΑΙΓΑΙΟΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΗΡΙΑ'' Α.Ε. συστάθηκε το 1927 με έδρα τον Πειραιά και
διάρκεια 60 έτη. Αποτέλεσε συνέχεια της ομοειδούς ατομικής επιχείρησης του Δ. Ν.
Καρέλλα που λειτουργούσε στη Σύρο από το 1886. Ασχολείτο με την παραγωγή
νημάτων (βαμβακερών, συμμείκτων και συνθετικών), υφασμάτων για ποικίλες
χρήσεις, πλεκτών και ετοίμων ενδυμάτων. Οι διοικητικές υπηρεσίες της εταιρείας
στεγάζονταν στον Πειραιά (Οδός Μικράς Ασίας 28). Το 1984 διέθετε βιομηχανικές
εγκαταστάσεις στο Λαύριο (κλωστήριο-υφαντήριο), στο Άστρος Κυνουρίας (κλωστήριοραφείο), στη Σύρο (κλωστήριο), στον Πύργο (βαφείο-τυπωτήριο-φινιριστήριο) και
στον Πειραιά (πλεκτήριο-ραφείο). Το μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης το 1984
ανερχόταν σε 2.132 εκατ. δρχ., διαιρεμένο σε 2.665.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας
έκαστη 800 δρχ. Η οικογένεια Α/φών Καρέλλα κατείχε ποσοστό 72,9%, η ΕΤΒΑ 16,3%,
η ΕΤΕ 9,3% και διάφοροι μικρομέτοχοι το 1,5%. Το 1990, σε συνολικό μετοχικό
κεφάλαιο 4.982.000.000 δρχ., η ΕΤΒΑ μετείχε με ποσοστό 19,25%.
(36) Η ΑΧΑΪΚΗ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΔΕΛΦΩΝ ΡΕΤΣΙΝΑ Α.Ε. συστάθηκε το 1972
με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας. Ιδρυτές και κύριοι μέτοχοι ήταν η
Α.Κ.Ε. Αφοί ΡΕΤΣΙΝΑ (ιδρύθηκε το 1925 και μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση της
30ής/6/1981,

οπότε

εγκρίθηκε

η

διακοπή

της

παραγωγικής

εργασίας

της,

λειτουργούσε υφαντήριο σε ιδιόκτητο οικόπεδο στον Πειραιά, οδός Ρετσίνα 44) και η
ΕΤΒΑ Α.Ε. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ήταν 35 εκατ. δρχ. κατανεμημένο σε 70.000
μετοχές ονομαστικής αξίας 500 δρχ. έκαστη. Έδρα της εταιρείας ορίστηκε η πόλη του
Πειραιά και σκοπός η βιομηχανική κατεργασία των ειδών της κλωστικής, η ύφανση και
η κατασκευή υφασμάτων, η εμπορία των προϊόντων αυτών και κάθε άλλη βιομηχανική
και εμπορική εργασία. Το 1983 το μετοχικό κεφάλαιο έφτανε τις 52.384.000 δρχ. με
συμμετοχή της ΑΚΕ Αφοί ΡΕΤΣΙΝΑ κατά 69,3% και της ΕΤΒΑ κατά 30,7%. Η εταιρεία είχε
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τότε στην κυριότητά της εργοστάσιο-κλωστήριο με 20.736 αδράχτια στην περιοχή
Καμαρών Αχαΐας. Η δραστηριότητα του εργοστασίου περιορίστηκε στην παραγωγή
νημάτων τύπου Καρντέ Ν.Ε. 20/1-36/1. Στις 14/3/1984 υπέβαλε αίτηση για υπαγωγή
στο Ν. 1386/1983 περί ''Οργανισμού Οικονομικής Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων''. Το
2000 με ποσοστό συμμετοχής ΕΤΒΑ 30,6%, η εταιρεία βρισκόταν σε κατάσταση
πτώχευσης.
Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΕΛΕΚΤΡΑ Α.Ε. ιδρύθηκε το
1980 από την ΕΤΒΑ και τη SINTRA Γαλλίας, με σκοπό την έρευνα, ανάπτυξη και
κατασκευή κάθε συστήματος και υλικού προοριζόμενου για τις στρατιωτικές και
αστικές εφαρμογές της ηλεκτρονικής, οπτοηλεκτρονικής και πληροφορικής καθώς και
σχετικών υπηρεσιών. Δεδομένου ότι η εταιρεία δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στο
σκοπό της, τέθηκε υπό εκκαθάριση το 1983 με απόφαση της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης.
Στις αρχές του 1985 το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας ανέθεσε στην ΕΤΒΑ τη
δημιουργία

παρεμβατικού

οργανισμού

για

τη

βελτίωση

των

ακτοπλοϊκών

συγκοινωνιών της χώρας, στο πλαίσιο της οποίας προβλεπόταν και η εξυγίανση των
προβληματικών ακτοπλοϊκών εταιρειών λαϊκής βάσης (Ε.Λ.Β.). Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ Α.Ε. που ιδρύθηκε εκείνη τη χρονιά ήταν θυγατρική της ΕΤΒΑ με ποσοστό
συμμετοχής 100%, έδρα τον Πειραιά και σκοπό τη διαχείριση ακτοπλοϊκών σκαφών,
ιδιόκτητων ή ανηκόντων σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, την παροχή
εξειδικευμένων υπηρεσιών στην ακτοπλοϊκή πλοιοκτησία, νέων μεθόδων και γνώσεων.
Στόχος ορίστηκε η παρέμβαση στον ακτοπλοϊκό χώρο με τη διαχείριση και εξυγίανση
των Ε.Λ.Β., η επιβολή στην ακτοπλοϊκή αγορά νέων σχέσεων ανταγωνισμού και η
σταδιακή εφαρμογή ενός νέου ορθολογικού σχεδιασμού των δρομολογίων γραμμών
που θα έδινε λύση στο πρόβλημα της εξυπηρέτησης των νησιωτικών περιοχών του
Αιγαίου και του Ιονίου πελάγους. Το 2000 με συνολικό μετοχικό κεφάλαιο 2,262 δισ.
δρχ. και ποσοστό συμμετοχής της ΕΤΒΑ 100%, η εταιρεία βρισκόταν σε εκκαθάριση.
(37) Η επεξεργασία του υλικού του Ιστορικού Αρχείου ΠΙΟΠ συνεχίζεται, όσον
αφορά την πρόσβαση σ’ αυτό έχει υιοθετηθεί η πρακτική του «ανοικτού αρχείου»
(ανεξαρτήτως βαθμού ταξινόμησης) και παρωθούμε τους ερευνητές να αξιοποιήσουν
τις ανεξερεύνητες πηγές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας που απόκεινται σ’ αυτό.
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Ελληνική Εταιρεία Οικονομικής Ιστορίας
«Αρχεία και πηγές της οικονομικής και κοινωνικής ιστορίας του Πειραιά»
Ίδρυμα «Αικατερίνης Λασκαρίδη», 20 Μαρτίου 2015

Ελένη Μπενέκη, Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ

Ο Πειραιάς στο Ιστορικό Αρχείο του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς:
ιστορίες επιχειρήσεων

Πειραιάς, 1916 και 1920

Πολλαπλές ομάδες αποδεκτών αναγνωρίζονται ως αποδέκτες
των πολιτιστικών προϊόντων και υπηρεσιών του Ι.Α. ΠΙΟΠ.
Στόχος είναι να προωθηθεί προς αυτές η σημασία της
διατήρησης της μνήμης μέσω των αρχειακών πηγών. Στις
ομάδες αυτές πέραν της ερευνητικής και της ακαδημαϊκής,
περιλαμβάνονται η εκπαιδευτική και η καλλιτεχνική κοινότητα,
το προσωπικό του Ομίλου Πειραιώς και το ευρύ κοινό.

Στους στεγασμένους και εκτεταμένους υπαίθριους χώρους του
κτιριακού
πρώην
βιομηχανικού
συγκροτήματος
έχουν
περιληφθεί υποδομές για την υλοποίηση λειτουργιών και
δράσεων όπως έκθεση τραπεζικής ιστορίας, επιστημονικές και
γενικού
ενδιαφέροντος
εκδηλώσεις
(κινηματογραφικές
προβολές, περιοδικές εκθέσεις, ξεναγήσεις, παρουσιάσεις),
εργαστήρια διά βίου εκπαίδευσης και δημιουργικής
απασχόλησης για ενήλικες, εκπαιδευτικά προγράμματα για
παιδιά συναφή με την έννοια του αρχείου, και ένας χώρος
εστίασης/πωλητηρίου εκδόσεων και ενθυμημάτων.

Το Ιστορικό Αρχείο του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) διατηρεί αρχεία ελληνικών τραπεζών, τις οποίες
απορρόφησε ο Όμιλος Πειραιώς στο παρελθόν, καθώς και αρχεία φορέων και επιχειρήσεων που συνδέθηκαν μ’ αυτές.
Λυτά έγγραφα, κατάστιχα, μετοχές, χάρτες, σχέδια, φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό, τρισδιάστατα αντικείμενα, σπάνια
βιβλία και εκδόσεις ειδικού ενδιαφέροντος συγκροτούν τις συλλογές του. Φυλάσσει 5 αρχεία τραπεζών, 4 αρχεία κρατικών
οικονομικών οργανισμών, 55 αρχεία επιχειρήσεων, 5 ιδιωτικά αρχεία, 2 συλλογικών σωμάτων. Το εντοπισμένο υλικό ξεπερνά τα
16.000 τρέχοντα μέτρα και χρονολογείται κυρίως από τη δεκαετία του 1920.

Τράπεζα Πειραιώς, 1916

Τράπεζα Χίου, 1919

Αγροτική Τράπεζα, 1929

Τράπεζα Μετοχικού
Ταμείου Στρατού, 1936

Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως, 1964

Μέσω του υλικού αυτού ανασυγκροτείται σημαντικό μέρος της οικονομικής, αγροτικής, βιομηχανικής και τραπεζικής, αλλά και της
κοινωνικής ιστορίας της Ελλάδας του 20ού αιώνα. Βασικοί θεσμοί και δομές της ελληνικής οικονομίας, η αγροτική και βιομηχανική
πολιτική της χώρας επί δεκαετίες, σημαντικές πτυχές του τραπεζικού της συστήματος, η αποκατάσταση των προσφύγων της
Μικρασιατικής Καταστροφής και το αγροτικό συνεταιριστικό κίνημα, η ξένη βοήθεια που δέχθηκε μεταπολεμικώς η χώρα και η
διαχείριση αυτής είναι μερικά από τα ερευνητικά ζητούμενα που ικανοποιούνται από την αναδίφηση του Ιστορικού Αρχείου του
ΠΙΟΠ. Κλαδικές μελέτες για βασικούς παραγωγικούς τομείς και υπηρεσίες, επιμέρους πλευρές της κρατικής οικονομικής πολιτικής,
περιπτώσεις μελέτης επιχειρήσεων, μελέτες τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης αλλά ιστορία του περιβάλλοντος και τοπική
ιστορία καθώς και ζητήματα εργασίας συγκαταλέγονται επίσης στις αναζητήσεις ειδικών ερευνητών και γενικού κοινού.

1: Κτήριο Τράπεζας Πειραιώς, Ιπποκράτους και Ομήρου στον Πειραιά

Ι.Α. ΠΙΟΠ, Αρχείο Τραπέζης Πειραιώς

Ι.Α. ΠΙΟΠ, Αρχείο Τραπέζης Χίου

Τράπεζα Χίου: Yποκατάστημα Πειραιά
Κωδικός

Περιεχόμενο

Χρονολογίες

FOH1/SE2/SS1/FI4

βιβλίο εισερχόμενων επιστολών Υποκαταστήματος Πειραιώς

1941-1949

FOH1/SE2/SS1/FI5

βιβλίο εισερχόμενων επιστολών Υποκαταστήματος Πειραιώς

1949-1952

FOH1/SE2/SS3/FI23

Εισερχόμενη αλληλογραφία Υποκαταστήματος Πειραιώς

1947-1951

FOH1/SE2/SS3/FI24

αλληλογραφία του Υποκαταστήματος Πειραιώς με τη Νομισματική Επιτροπή

1948-1952

FOH1/SE2/SS3/FI25

αλληλογραφία του Υποκαταστήματος Πειραιώς με το Κεντρικό Κατάστημα

1950-1952

FOH1/SE11/SS1/FI2

βιβλία ταμείου υποκαταστήματος Πειραιώς

1943-1947

FOH1/SE11/SS1/FI3

βιβλία ταμείου υποκαταστήματος Πειραιώς

1947-1950

FOH1/SE11/SS1/FI38

καθολικό υποκαταστήματος Πειραιώς

1950-1952

FOH1/SE11/SS1/FI41

καθολικό υποκαταστημάτων Θεσσαλονίκης, Πειραιώς

1950-1952

FOH1/SE11/SS1/FI42

καθολικό υποκαταστημάτων Θεσσαλονίκης, Πειραιώς, Αθηνών

1946-1949

FOH1/SE11/SS1/FI43

καθολικό υποκαταστημάτων Θεσσαλονίκης, Πειραιώς, Αθηνών

1946-1948

FOH1/SE11/SS1/FI44

καθολικό υποκαταστημάτων Θεσσαλονίκης, Πειραιώς, Αθηνών, ανταποκριτών Τήνου-Καλύμνου

1948-1950

FOH1/SE11/SS1/FI46

καθολικό υποκαταστημάτων Χίου, Θεσσαλονίκης, Πειραιώς

1949-1951

FOH1/SE11/SS1/FI63

φύλλα συμπτύξεως ταμείου - ημερολογίου υποκαταστήματος Πειραιώς

1947-1949

FOH1/SE11/SS1/FI68

φύλλα σύμπτυξης Υποκαταστήματος Πειραιώς

1949

Ίδρυση Ποιμνιοτροφικού Συνεταιρισμού Πειραιώς & Περιχώρων, 1940.
Ι.Α. ΠΙΟΠ, Αρχείο ΑΤΕ

Ο Πειραιάς, βασικό επιλιμένιο κέντρο διανομής εφοδίων και αγαθών στο πλαίσιο του Σχεδίου Marshall.
Ι.Α. ΠΙΟΠ., Αρχείο ΑΤΕ

Αλληλογραφία της Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος με τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς στο πλαίσιο της μεταφοράς και διανομής εφοδίων.
Ι.Α. ΠΙΟΠ, Αρχείο ΑΤΕ , σειρά Εφ-Εξ, φ. 257

Ι.Α. ΠΙΟΠ, Αρχείο ΑΤΕ, σειρά ΕΦ-ΕΞ., Αλιευτικά δάνεια

Αλληλογραφία με την Κεντρική Επιτροπή Δανείων και φωτογραφία χώρων εργασίας και εργατών της εταιρείας
«Α. Ευγενειάδης και Θ. Πρωτόπαππας». Στο βάθος διακρίνονται τα σήματα του Ελληνικού Προγράμματος
Ανασυγκροτήσεως και του Σχεδίου Marshall.
Ι.Α. ΠΙΟΠ. Αρχείο ΚΕΔ

Σχέδιο εγκαταστάσεων της Βιομηχανίας Κατασκευής Ξυλουργικών Μηχανημάτων Ευγενειάδης – Πρωτόπαπας.
Ι.Α. ΠΙΟΠ, Αρχείο ΚΕΔ

Κωδικός

Επωνυμία

Έτη

FOA2/SE2/SS1/FI11040

Αλιευτικός Συνεταιρισμός Αλιεργατών Μηχανοτρατών Πειραιώς "Μυρτιδιώτισσα"

1949-1975

FOA2/SE2/SS1/FI11164

Αλιευτικός Συνεταιρισμός Αλιεργατών Σαλαμίνος "ο Άγιος Νικόλαος"

1949-1968

FOA3/SE6/SS4/FI90656

Αλιευτικός Συνεταιρισμός Αλιεργατών Σαλαμίνος

1961-1963

FOA3/SE6/SS1/FI11190

Σταθάκης Ιωάννης και υιοί

1957-1976

FOA2/SE2/SS1/FI11085

Σταθάκης Ιωάννης Ευαγγέλου και Υιοί (κάτοικοι Πειραιά)

1949-1975

FOA2/SE2/SS1/FI11302

Σταθάκης Ιωάν. του Ευαγγ. και Υιοί (Κωνσταντίνος και Ευστάθιος), Παναγ. Χ. Σταθάκης, Μηχανότρατα, Πειραιεύς

1950-1975

FOA2/SE2/SS1/FI11368

Σταθάκης Ιωάν. του Ευαγ. και Υιών και Παναγ. Χ. Σταθάκη, Μηχανότρατα, Πειραιεύς

1951-1972

FOA3/SE6/SS1/FI13118

Αρκουλής Γεώργιος Ηλ.

1956-1964

FOA3/SE6/SS1/FI16063

Αρκουλής Γεώργιος "Ευαγγελιστρία ΙΙ"

1956-1963

FOA3/SE6/SS1/FI13170

Αρκουλής Γεώργιος, αλιευτικό σκάφος ανοικτής θαλάσσης "Ευαγγελίστρια", Πειραιάς

1955-1969

FOA3/SE6/SS1/FI91629

Αρκουλής Γεώργιος, Επιχείρηση Ατλαντικής Αλιείας

1955-1963

FOA2/SE2/SS1/FI1122

Τρικκαλινός Ζαφείριος

1948-1984

FOA2/SE2/SS1/FI1131

Τρικκαλινός Ζαφείριος

1949-1984

FOA2/SE2/SS1/FI11142

Τρικκαλινού Ζαφειρίου Άννα σύζυγος και Ιωάννης Μούρτος

1949-1968

FOA3/SE6/SS1/FI11220

Καρατζάς Μιχ. και υιοί και Ηλ. Λιόντης

1959-1979

FOA2/SE2/SS1/FI11188

Καρατζάς Μιχαήλ Αναστ. (κάτοικος Πειραιά)

1949-1970

FOA2/SE2/SS1/FI11230

Καρατζάς Μιχαήλ, Μηχανότρατα, Πειραιάς

1950-1971

FOA2/SE2/SS1/FI11267

Ανδριανή Ντούσκου (επίτροπος των τέκνων Καρατζά), Γρι-γρι "Άγιος Χαράλαμπος", Πειραιάς

1950-1976

FOA2/SE2/SS1/FI11012

Καραντζής Δημήτριος, μηχανότρατα, Πειραιεύς

1948-1971

FOA2/SE2/SS1/FI11089

Καραντζής Δημήτριος, μηχανότρατα, Πειραιεύς

1949-1960

FOA2/SE2/SS1/FI11154

Καρατζής Παναγ. και Εμμ.

1949-1979

FOA2/SE2/SS1/FI11291

Καρατζής Παναγ. και Εμμ.

1950-1977

FOA2/SE2/SS1/FI11363

Καραντζής Παν. και Σία, Μηχανότρατα, Πειραιεύς

1950-1977

FOA2/SE2/SS1/FI11301

Καραντζής Π. και Σία, Μηχανότρατα, Πειραιεύς

1951-1977

FOA3/SE6/SS4/FI90615

Καρατζής Δημ.

1956-1958

FOA2/SE2/SS1/FI11240

Χαραμής Πέτρος και Κυρ. Καρατζής, Μηχανότρατα

1950-1979

FOA2/SE2/SS1/FI11084

Ξηνταράκος Νικόλαος Όθωνος (κάτοικος Γυθείου)

1949-1977

FOA2/SE2/SS1/FI11342

Ξηνταράκος Νικόλαος Οθων.

1950-1975

FOA2/SE2/SS1/FI11108

Ρουβέλλας Αφοί, Σπυρίδων, Ανδρέας, Δημήτριος, Νικόλαος του Εμμανουήλ

1949-1974

FOA2/SE2/SS1/FI11185

Αφοί Ρουβέλλα (Σπυρίδων, Ανδρέας, Δημήτριος και Νικόλαος του Εμμανουήλ)

1950-1972

FOA2/SE2/SS1/FI11334

Ρουβέλας Ιωάννης και κληρονόμοι Γ. Ρουβέλα

1950-1965

FOA2/SE2/SS1/FI11115

Ταβερνάρης Κωνσταντίνος, Μηχανότρατα "Ευαγγελία", Πειραιάς

1949-1973

FOA2/SE2/SS1/FI11201

Ταβερνάρης Κωνσταντίνος (αποβιώσας)

1950-1973

FOA3/SE6/SS1/FI13211

Α. Ε. Ελληνική Ατλαντική Αλιεία Κ. Διαμαντή

1959-1983

FOA3/SE6/SS1/FI1P133

Α.Ε. Ελληνική Ατλαντική Αλιεία Κ. Διαμαντή

1959-1969

FOA3/SE6/SS1/FI14181

Γεωργιάδης και ΑΒΒΟΤΤ Ο.Ε., ΠΟΛΙΚΟΣ Α.Ε.

1958-1968

Ι.Α. ΠΙΟΠ, Αρχείο ΚΕΔ

Σχέδιο του πλοίου «Ευαγγελίστρια IV”, ιδιοκτησίας Γεωργίου Ηλ.
Αρκουλή.
Αίτηση της εταιρείας Ελληνική Ατλαντική Αλιεία Κ. Διαμαντής προς
τον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Οικονομικής Αναπτύξεως.
Ι.Α. ΠΙΟΠ, Αρχείο ΟΧΟΑ

Επιστολή της «Ναυτιλιακής Εταιρίας Μεταφορών και Αλιείας Γεωργιάδου και Abbott 'Πολικός'», 14 Δεκεμβρίου 1959.
Αίτηση χορήγησης δανείου της «Ατμοπλοΐας Αιγαίου Αφοί Σ. Τυπάλδου Α.Ε.», 10 Ιουλίου 1959.
Ι.Α. ΠΙΟΠ, Αρχείο ΟΧΟΑ

Καταστατικό της «Ηπειρωτικής Ατμοπλοΐας
Γεωργ. Ποταμιάνος Α.Ε.» (1931)
Σχέδιο του πλοίου «Αργοναύτης» της
«Ηπειρωτικής Ατμοπλοΐας Γ. Ποταμιάνος Α.Ε.».
Ι.Α. ΠΙΟΠ, Αρχείο ΟΧΟΑ

Αίτηση προς τον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως
Οικονομικής Αναπτύξεως της Ηπειρωτικής Ατμοπλοίας
Γ. Ποταμιάνου δανείου για πάγιες εγκαταστάσεις, 1959.
Ι.Α. ΠΙΟΠ, Αρχείο ΟΧΟΑ

Δελτίο πληροφοριών της «Ελληνικής Βιομηχανίας
Επεξεργασίας Χυτοσιδήρου ‘ΕΒΕΧ’», 13 Μαΐου 1949.
Ι.Α. ΠΙΟΠ, Αρχείο ΚΕΔ

Αίτηση χορήγησης δανείου
της «Πειραϊκής Μεταλλοβιομηχανίας Αγγελόπουλος,
Καντζιάς, Κρεμεζής και Σία», 10 Σεπτεμβρίου 1949
Ι.Α. ΠΙΟΠ, Αρχείο ΚΕΔ

Ενημερωτική επιστολή της «Ανωνύμου Εταιρείας
Μεταλλοβιομηχανίας ΒΙΜΕΤΑΛ» προς τους πελάτες της
σχετικά με την παραγωγή νέων προϊόντων από το
«ανασυγκροτηθέν και ανακαινισθέν με συγχρονισμένας
μηχανικάς εγκαταστάσεις» εργοστάσιό της.
Ι.Α. ΠΙΟΠ, Αρχείο ΚΕΔ

Έκθεση για τη «βιομηχανική πολιτική του κράτους» των
σιδηροβιομηχάνων Αφοί Ι. Κυριακή, 27 Ιουλίου 1952
«Έκθεσις περί της Ελληνικής Σιδηροβιομηχανίας και των
ληπτέων μέτρων διά την σωτηρία της» συνταχθείσα από την
«Α.Ε. Σιδηροβιομηχανία Ροντήρης-Στρουμπούλης και Σία», 1950
Ι.Α. ΠΙΟΠ, Αρχείο ΚΕΔ

Δάνειο ανασυγκρότησης της Βιομηχανίας Χημικής Επεξεργασίας Ελληνικών Προϊόντων (ΒΙΨΠΕ), με αντικείμενο τη
βιομηχανική και χημική επεξεργασία χαρουποσπόρου για την παραγωγή κόλλας (πρώτη ύλη για την παρασκευή χάρτου,
κινηματογραφικών και φωτογραφικών ταινιών, πολτομάζης κλπ.), 1953.
Ι.Α. ΠΙΟΠ. Αρχείο ΚΕΔ

Αίτηση χορήγησης δανείου της «ΧΡΩΠΕΙ Α.Ε. Σ. Α. Οικονομίδης και Σία», 28 Σεπτεμβρίου 1950.
Ι.Α. ΠΙΟΠ, Αρχείο ΚΕΔ

Αλληλογραφία της εταιρείας ΒΙΒΕΧΡΩΜ, Στέφανος Δ.
Πατέρας & Σία σχετικά με δανειοδότησή της από τον
Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Οικονομικής
Αναπτύξεως, 1964.
Ι.Α. ΠΙΟΠ, Αρχείο ΟΧΟΑ

Αίτηση χορήγησης δανείου της «Χαλυβουργική Α.Ε.»,
6 Φεβρουαρίου 1950
Ι.Α. ΠΙΟΠ, Αρχείο ΚΕΔ

Επιστολή της εταιρείας «Ανδρέας Ε. Αλιμπράντης Α.Ε.», 2 Ιανουαρίου 1950
Επιστολή της εταιρείας Barbaresso M.Freres, 1953.
Ι.Α. ΠΙΟΠ, Αρχείο ΚΕΔ

ΤΕΜΕΑ
Ι.Α. ΠΙΟΠ, Αρχείο ΟΧΟΑ

Καπναποθήκη Στ. Βοϊδόβα, στον Πειραιά: σχέδια για συμπληρωματική ανοικοδόμηση παγίων εγκαταστάσεων, 1956.
Ι.Α. ΠΙΟΠ, Αρχείο ΟΧΟΑ

Αίτηση δανείου του Δημ. Γιαννίδη για το ξενοδοχείο «Γαλλία»,
στον Πειραιά, 1948.
Ι.Α. ΠΙΟΠ, Αρχείο Οργανισμού Τουριστικής Πίστεως

Καταστατικό της «Α.Ε. Γενικών και Τεχνικών Επιχειρήσεων ‘Τεχνικά Σ. Μαλκότσης’» (1939) κατατεθέν στο πλαίσιο
της δανειοδότησής του για την προμήθεια μηχανημάτων από το εξωτερικό και επιχωρίους δαπάνες, το 1949.
Ι.Α.ΠΙΟΠ, Αρχείο ΚΕΔ

Κωδικός

Περιεχόμενο

Χρονολογί
α

F3.B1.1

Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων

1918-1932

F3.B1.2

Πρακτικά Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου

1917-1927

F3.B1.3

Πρακτικά Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου

1927-1933

F3.B1.4

Μισθολόγιο (Υφαντήριο-Κλωστήριο)

1926-1929

F3.B1.5

Μισθολόγιο (Υφαντήριο-Κλωστήριο)

1929-1931

F3.B1.6

Μισθολόγιο (Υφαντήριο-Κλωστήριο)

1931-1933

F3.B1.7

Μισθολόγιο

1927-1929

F3.B1.8

Μισθολόγιο

1929

F3.B1.9

Μισθολόγιο

1930-1932

F3.B1.10

Μισθολόγιο

1932-1934

F3.B1.11

Μισθολόγιο (Υφαντήριο-Κλωστήριο)

1934-1945

F3.B1.12

Βιβλίο Ισολογισμών

1919-1932

Ι.Α. ΠΙΙΟΠ, Αρχείο Ανώνυμης Πειραϊκής Εταιρείας Επιχειρήσεων

Ναυτική Σιδηροβιομηχανία Α.Ε., εταιρεία συμμετοχής ΕΤΒΑ.
Ι.Α. ΠΙΟΠ, Αρχείο ΕΤΒΑ

Αιγαίον Κλωστοϋφαντήρια Α.Ε., εταιρεία συμμετοχής ΕΤΒΑ.
Ι.Α. ΠΙΟΠ, Αρχείο ΕΤΒΑ

Αχαϊκή Κλωστοϋφαντουργία Αφών Ρετσίνα, Α.Ε.,
εταιρεία συμμετοχής ΕΤΒΑ.
Ι.Α. ΠΙΟΠ, Αρχείο ΕΤΒΑ
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