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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η εργασία μας πραγματεύεται τον οικονομικές δυνατότητες της
πόλης την εποχή 1880-1920.Η πόλη της Πάτρας αυτήν την εποχή
υιοθετεί το πρότυπο πόλεων της Δύσης και εξελίσσεται σε μια
σύγχρονη για την εποχή της, πόλη. Στην ανάπτυξή της συνέβαλαν
παράγοντες όπως οι τροχιόδρομοι (τραμ) οι οποίοι λειτούργησαν
για πρώτη φορά στις 8 Απριλίου 1902. Σε αυτά τα χρονικά πλαίσια
παρατηρείται και μια έκρηξη στην παραγωγή και εξαγωγή
σταφίδας. Η  εξαγωγή έφερε πολλά έσοδα στην πόλη, κάτι
ακατόρθωτο αν δεν υπήρχε τo λιμάνι,  που ήταν από τα
σημαντικότερα της Μεσογείου  την χρονική περίοδο αυτή. Λόγω
των εσόδων παρατηρείται και η ανάπτυξη ,σε πρώτη φάση της
βιοτεχνίας ,και αργότερα σε μικρό βαθμό της βιομηχανίας. Τέλος
με την σταφιδική κρίση η Πάτρα έχασε πολλά από τα πλούτη  που
είχε αποκομίσει, με αποτέλεσμα πολλοί να αναγκαστούν  να
μεταναστεύσουν με προορισμό κυρίως την Αμερική αφήνοντας την
πόλη  να παρακμάσει.



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η περίοδος 1870-1909 είναι η εποχή κρίσιμων αλλαγών για

την ελληνική κοινωνία και οικονομία. Είναι η εποχή της

καπιταλιστικής οικονομίας στην Ελλάδα με βασικά γνωρίσματα την

εκβιομηχάνιση, την αστικοποίηση και τις έντονες κοινωνικές

διαφοροποιήσεις. Με τη ραγδαία ανάπτυξη του εξωτερικού

εμπορίου η ελληνική οικονομία εξαρτώμενη άμεσα από το διεθνές

οικονομικό περιβάλλον, ακολούθησε  τις διεθνείς οικονομικές

εξελίξεις.

Την περίοδο αυτή η Πάτρα θα αναδειχθεί ως η

αδιαμφισβήτητη « πρωτεύουσα της σταφίδας» καθώς αποτέλεσε

βασικό κέντρο εμπορίου κατά το 19ο αιώνα. Βασικό πυλώνα αυτής

της δραστηριότητας θα αποτελέσει το λιμάνι της πόλης, το οποίο

σταδιακά θα αρχίσει να αναπτύσσεται. Μάλιστα θα αποτελέσει το

κέντρο ενός δικτύου συγκοινωνιών που θα συνδέσει την Πάτρα

τόσο με την ενδοχώρα όσο και με τις μεγάλες πρωτεύουσες της

Ευρώπης. Χάρη σε αυτό η πόλη θα αποκτήσει τον κοσμοπολίτικο

χαρακτήρα της που, σε ένα βαθμό, διατηρεί μέχρι σήμερα.



Συγκοινωνίες
Οι  πρώτες αστικές συγκοινωνίες στην Πάτρα ήταν οι
Τροχιόδρομοι Πατρών (Τραμ) που ξεκίνησαν την λειτουργία τους
στις 8 Απριλίου 1902. Οι πρώτες ενέργειες είχαν ξεκινήσει από το
1893 από τον δήμαρχο Α. Κοντογούρη που ανέθεσε στον Γάλλο
Κοσέ να καταρτίσει την ανάλογη μελέτη . Για τις ανάγκες
λειτουργίας των Τροχιοδρόμων κατασκευάστηκε εργοστάσιο
αεριόφωτος. Το Τραμ λειτούργησε σε δύο γραμμές έως τις 9
Μαρτίου 1917 που έγινε το τελευταίο δρομολόγιο του. Αιτία
σύμφωνα με την εταιρεία, η έλλειψη γαιάνθρακα λόγω του
πολέμου.Την ίδια εποχή στην πόλη εκτελούσαν 40 περίπου
ιδιωτικά οχήματα διάφορα δρομολόγια, μήκους 15 περίπου
χιλιομέτρων. Τα οχήματα αυτά εξυπηρετούσαν και τα κοντινά
προάστια , τα δρομολόγια δεν ήταν τακτικά κι άλλαζαν συχνά .
Από το 1921 ο δήμος προσπάθησε να λύσει το πρόβλημα των
συγκοινωνιών αρχικά με την επαναλειτουργία του τραμ που δεν
καρποφόρησε, κι έπειτα με προσπάθεια ιδρύσεως εταιρείας. Το
1934 η Πάτρα εντάχτηκε στον νόμο 6033 και οι συγκοινωνίες της
πόλης ανατέθηκαν σε τοπικό υπηρεσιακό συμβούλιο αυτοκινήτων
σύμφωνα με τον νόμο. Οι πρώτες γραμμές ήταν τρεις αστικές και
οκτώ που εξυπηρετούσαν τα κοντινότερα προάστια:

Αστικές γραμμές :

 α) Άγιος Διονύσιος - Σύνορα με 17 λεωφορεία
 β) Πλατεία Γεωργίου Α΄ - Προσφυγικά με 4 λεωφορεία
 γ) Σκαγιοπούλειο - Α' νεκροταφείο με 3 λεωφορεία
 Γραμμές προαστίων :
 Πάτρα - Μποζαίτικα με 7 λεωφορεία
 Πάτρα - Ρίο με 7 λεωφορεία
 Πάτρα - Μιντιλόγλι με 2 λεωφορεία
 Πάτρα - Ροίτικα με 2 λεωφορεία
 Πάτρα - Εγλυκάδα ένα λεωφορείο
 Πάτρα - Σαραβάλι ένα λεωφορείο
 Πάτρα - Μπεγουλάκι ένα λεωφορείο
 Πάτρα - Τερψιθέα ένα λεωφορείο

Το ιστορικό

Η πρώτη σκέψη ν’ αποκτήσει η Πάτρα ηλεκτροκίνητο τραμ έγινε το
1893 από τον τότε δήμαρχο Αριστομένη Κοντογούρη, ο οποίος



ανέθεσε στον Γάλλο μηχανικό Κοσέ να καταρτίσει σχετική μελέτη.
Ως εγγύηση για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής ο
Κανακάρης ανάγκασε την Εταιρεία να καταθέσει 50.000 δρχ. Η
υπόθεση δεν προχωρούσε, ώσπου τελικά το 1900, με αντάλλαγμα
την τροποποίηση της αρχικής συμφωνίας για το γκάζι, ο δήμαρχος
Βότσης έπεισε την Εταιρεία του Αεριόφωτος να προχωρήσει στην
εισαγωγή του νέου συγκοινωνιακού μέσου.

Η πρώτη δοκιμή

Τις 15 Μαρτίου 1902 το πρωί έγινε η πρώτη δοκιμή κυκλοφορίας
τραμ. Ένα βαγόνι με επιβάτες μόνο τεχνικούς της Εταιρείας
ξεκίνησε από την είσοδο του εργοστασίου και από την οδό Αγίου
Ανδρέου έφθασε στην αγγλικανική εκκλησία. Προχωρούσε με
βραδύ ρυθμό και συχνές στάσεις για τεχνικούς ελέγχους. Όταν
περνούσε έξω από το «Λεσχίδιον», οι θαμώνες του ιστορικού
καφενείου βγήκαν στο πεζοδρόμιο και χειροκροτούσαν. Το
απόγευμα της ίδιας ημέρας έγινε δοκιμαστική διαδρομή από το
εργοστάσιο έως τα Ταμπάχανα. Στη διάρκεια της το βαγόνι
εκτροχιάστηκε τρεις φορές σε ισάριθμες στροφές: α) Από την
Αγίου Ανδρέου στην Καλαβρύτων, β) Από την Καλαβρύτων στην
Αγίου Γεωργίου, γ) Από την Αγίου Γεωργίου στην Γερμανού.
Διαπιστώθηκε ότι στα σημεία αυτά ήταν ελαττωματικές οι κλίσεις
των σιδηροτροχιών. Έγιναν οι απαραίτητες διορθώσεις και η νέα
δοκιμή τις 27 Μαρτίου ήταν απολύτως επιτυχής, χωρίς να
παρουσιασθεί κανένα πρόβλημα.

Η πρώτη ημέρα και τα κέρδη

Η τακτική συγκοινωνία με το τραμ άρχισε τις 7 Απριλίου 1902,
Κυριακή των Βαΐων. Τις 5 το απόγευμα συγκεντρώνονται στο
ηλεκτρικό εργοστάσιο οι τοπικές αρχές και άλλοι επίσημοι, ενώ
πυκνά πλήθη δημοτών κατακλύζουν τον γύρω χώρο και την οδό
Αγίου Ανδρέα. Το όχημα με τα τρία βαγόνια προχωρεί με μικρή
ταχύτητα στην οδό Αγίου Ανδρέα και σταματάει εμπρός από το
Λεσχίδιο στη γωνία με την οδό Κολοκοτρώνη. Άλλοι επιβάτες
κατεβαίνουν και άλλοι πληρώνουν εισιτήριο και πηγαίνουν ως το
τέρμα της γραμμής εμπρός από την εκκλησία του Αγίου Διονυσίου.



Εντωμεταξύ η Εταιρεία έθεσε σε κυκλοφορία άλλα τρία οχήματα
έως τη 1.30 μετά τα μεσάνυχτα. Συνολικά τα τέσσερα τραμ
εισέπραξαν 400 δρχ. περίπου, το αντίτιμο 2.500 εισιτηρίων. Το
ποσό για εκείνη την εποχή ήταν ιδιαίτερα μεγάλο καθώς έγινε
ευρύτερα γνωστό στην τότε Ελλάδα. Ωστόσο υπήρξαν και
δυσκολίες. Το καλοκαίρι του έτους αυτού, όταν επεκτάθηκε ο Α’
Παγκόσμιος Πόλεμος, δημιουργήθηκαν δυσμενείς οικονομικές
συνθήκες, ώσπου τις 9 Μαρτίου 1917 σταμάτησαν οριστικά να
κυκλοφορούν τραμ στην Πάτρα. Ως αιτία επικαλέστηκε η Εταιρεία
των «την ολοσχερή εξάντληση της καυσίμου ύλης», δηλαδή των
γαιανθράκων που εισήγε από την Αγγλία. Γενικά η περίοδος της
ανάπτυξης στον τομέα των μεταφορών πρόσφερε αρκετά έσοδα
στην Πάτρα αν αναλογιστεί κανείςότι σε αυτά τα 15 χρόνια η Πάτρα
εισέπραξε το ποσό των 2.330.000 δραχμών.

To Μεγάλο πρόβλημα

 Στην αρχή ελπίζανε όλοι ότι δεν θ’ αργήσουν να κυκλοφορήσουν
πάλι τα τραμ. Η συγκοινωνία δεν ήταν τακτική. Δεν ξεκινούσαν τα
αυτοκίνητα από την αφετηρία τους, εάν δεν ήταν σχεδόν γεμάτα. Ο
Δήμος Πατρέων αντιλήφθηκε κάποτε ότι έπρεπε να βάλει τέλος σε
αυτό το χάος και να προσφέρει στην πόλη αστικές συγκοινωνίες
οργανωμένες κατά τρόπο λογικό.

To Λιμάνι

Εκτός όμως από τις χερσαίες συγκοινωνίες σημαντικό ρόλο έπαιξε
και το λιμάνι στην ανάπτυξη της οικονομίας.

Το λιμάνι της Πάτρας διαχρονικά διαδραμάτισε και εξακολουθεί να
διαδραματίζει , σημαντικό ρόλο στην κοινωνικοοικονιμική ζωή και
ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής  της Πάτρας . Η Πάτρα συνιστά
αντιπροσωπευτικό δείγμα Ελληνικού εμποροναυτικού κέντρου .
Πόλη χαρακτηρισμένη ως "πόλη-λιμάνι", άκμασε κυρίως λόγω του
σταφιδεμπορίου και γενικότερα λόγω του εξαγωγικού και
εισαγωγικού εμπορίου. Κύριο εξαγωγικό της προϊόν αποτέλεσε η
σταφίδα. Τα πλοία που κατέφθαναν στο λιμάνι της Πάτρας
φόρτωναν κυρίως σιτάρι, λάδι και σταφίδα μεταφέροντάς τα στην
Τεργέστη και σε άλλες Ιταλικές πόλεις και από εκεί μέσω χερσαίων
περασμάτων, προς τις αγορές της Βόρειας Ευρώπης. Με το
πέρασμα του χρόνου και την ανάπτυξη του Πειραιά , η κίνηση
άρχισε να λιγοστεύει στο λιμάνι της Πάτρας.



 Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των μεγάλων λιμενικών έργων ,
περίπου το 1890,η Πάτρα γνώρισε από κοντά όλα τα καλά και τα
κακά των πολιτικών ,πολιτιστικών , κοινωνικών και οικονομικών
εξελίξεων των επόμενων εκατό χρόνων. Μεγάλη ήταν η συμβολή
του λιμανιού στην υπερπόντια μετανάστευση ιδιαίτερα στα τέλη
του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα. Κύριο μέσο μεταφοράς
των μεταναστών μέχρι την δεκαετία του 1960, προτού γίνει άνισος
ο συναγωνισμός με το αεροπλάνο αποτέλεσαν τα υπερωκεάνια.
Το 1893 έγινε η διάνοιξη της διώρυγας της Κορίνθου με συνέπεια
να συνδεθεί το Αιγαίο με το Ιόνιο και να μειωθεί έτσι η απόσταση
μεταξύ της Πάτρας και του Πειραιά καθώς δεν ήταν υποχρεωτικός
πλέον ο περίπλους της Πελοποννήσου.
 Το ελληνικό μεταναστευτικό κύμα προς την Αμερική έως το 1907,
όποτε και ιδρύθηκε η πρώτη ελληνική ωκεανοπόρος επιβατική
γραμμή, το διακινούσαν ξένες ατμοπλοϊκές γραμμές . Δύο τέτοιες
εταιρείες που τα υπερωκεάνια τους προσέγγιζαν στο λιμάνι της
πόλης μας βρίσκονταν στην Αμερική.

 Η εξέλιξη του λιμανιού της Πάτρας από το 18ο αιώνα μέχρι τις
πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα προσδιορίστηκε από
παραμέτρους τόσο τυπικές όσο και διεθνούς χαρακτήρα. Μεταξύ
αυτών θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική η γεωγραφική θέση του
λιμανιού στο εσωτερικό ενός φυσικού χώρου ο οποίος ,
περιλαμβάνοντας την δυτική νοτιοανατολική Πελοπόννησο , την
Στερεά Ελλάδα και τα Επτάνησα, κατέληγε σε πλήθος κόλπων
λιμανιών και όρμων και είχε άνοιγμα προς το Ιόνιο και την
Αδριατική.



ΣΤΑΦΙΔΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ

Σταφιδεμπόριο

H  ιστορία της Πάτρας όπως και κάθε άλλης πόλης, είναι άμεσα

συνδεδεμένη με τις οικονομικές και εμπορικές δραστηριότητες που

διαμορφώθηκαν σ’ αυτή και επηρέασαν την εξέλιξή της άλλοτε

θετικά και άλλοτε αρνητικά.

Έτσι, η Πάτρα του 19ου αιώνα χαρακτηρίζεται και ως το « λιμάνι

της σταφίδας », χαρακτηρισμός ο οποίος μας δείχνει την

εξαρτησιακή  σχέση της πόλης από το αγροτικό αυτό προϊόν, το

οποίο ήταν η κύρια πηγή ευημερίας της αλλά και η κύρια αιτία

παρακμής της.

Όλο τον 19ο αιώνα λοιπόν, παρά τη λειτουργία του σιδηρόδρομου,

η θάλασσα εξακολουθούσε να αποτελεί για την Πάτρα την κύρια

οδό επικοινωνίας, παρόλο που το 1839 είχε ρυθμιστεί η χερσαία

μεταφορά εμπορευμάτων από τη Πάτρα προς την

τουρκοκρατούμενη Θεσσαλία μέσω Λαμίας.

Ένα μόνο μικρό μέρος της σταφίδας που παραγόταν στις γύρω

περιοχές μεταφερόταν στην Πάτρα για εξαγωγή με υποζύγια, αν

και περίπου το 70% του συνολικού όγκου σταφίδας μεταφερόταν

ακτοπλοϊκά.

Το 1900 κατέπλευσαν και απέπλευσαν από το λιμάνι της Πάτρας

4756 ιστιοφόρα και ατμόπλοια, συνολικής  χωρητικότητας

1.298.408 τόνων. Το βάρος των εισαχθέντων και εξαχθέντων



εμπορευμάτων έφτασε τους 95.000 τόνους, εκ των οποίων

περίπου 36000 ήταν η σταφίδα που εξήχθη.

Αξίζει σ’ αυτό το σημείο να σημειωθεί πως η Πάτρα κυριαρχούσε

στις εξαγωγές λόγω της σταφίδας σε σχέση με άλλα μεγάλα

λιμάνια όπως το λιμάνι του Πειραιά. Χαρακτηριστικά το 1881 η

Πάτρα μετέχει κατά 30% στο σύνολο των ελληνικών εξαγωγών,

έναντι 13% της Ζακύνθου και 9% του Πειραιά και της Κέρκυρας,

κάτι που την έκανε μια από τις σημαντικότερες εμπορικές  πόλεις

της χώρας και συνέβαλλε στην οικονομία σημαντικά. Παράλληλα

μπορούσε να διεκδικήσει επάξια το τίτλο της πρωτεύουσας σε

συνδυασμό με άλλους βέβαια παράγοντες.

Πολύ σύντομα η Πάτρα κατάφερε να γίνει το κατ’ εξοχήν εξαγωγικό

κέντρο της σταφίδας που παραγόταν σε 66 συνολικά

σταφιδοπαραγωγικά κέντρα της Αχαΐας και των γειτονικών

περιφερειών Ήλιδας και Αιγίου, ενώ τα λιμάνια του Αιγίου και του

Κατακώλου δεν είχαν ρόλο παρά συμπληρωματικό. Η

συγκέντρωση της παραγωγής και η οργάνωση της αποστολής της

στη Πάτρα μέσω θαλάσσης πάντα, με μικρά ιστιοφόρα γινόταν σε

πόλεις « σκάλες » όπως το Αίγιο, η Κόρινθος, η Ναύπακτος, το

Μεσολόγγι και η Καλαμάτα, όπου βρίσκονταν μεσίτες,

παραγγελιοδόχοι, αποθηκάριοι και αντιπρόσωποι, των οποίων

έργο ήταν να φροντίζουν για τη ροή του προϊόντος προς τον

μεγαλοεξαγωγέα των Πατρών.

Βλέπουμε, πως γενικά για τη Πάτρα, το Αίγιο και την ευρύτερη

εποχή τους, το εμπόριο σήμαινε σχεδόν αποκλειστικά εμπόριο

σταφίδας, η οποία δεν θεωρήθηκε μόνο για την περιοχή κάτι σαν «

μαύρος χρυσός », αλλά και για το κράτος αφού χάρη στην



εξαγωγή της έχουμε και τη συσσώρευση πλούτου στη διάρκεια του

19ου αιώνα. Η εξαγωγή λοιπόν φτάνει στη μεγαλύτερη ακμή της την

εποχή της ένωσης της Ελλάδας με τα Επτάνησα, πράγμα που

επέτρεψε σε μεγάλους οίκους που βρίσκονταν κυρίως στη

Ζάκυνθο να εγκατασταθούν στη Πάτρα. Βέβαια ακόμα μεγαλύτερη

ακμή ακολούθησε όταν με τη πτώση της γαλλικής οινοπαραγωγής

το 1879,εξαιτίας των καιρικών συνθηκών και της φυλλοξήρας. Η

δεκαετία 1880 – 1890 σημειώνεται σημαντική αύξηση της

παραγωγής, ενώ μέχρι το 1875 οι ποσότητες σταφίδας που

εισάγονταν στη Γαλλία θεωρούνταν ασήμαντες. Το 1878 έφτασαν

τους 9.370 τόνους, το 1884 τους 40.410 και το 1889 τους 72.600

τόνους. Στις συνολικές εξαγωγές σταφίδας στη Γαλλία οι

ποσότητες αυτές αντιπροσώπευαν το 1878 το 31,46%, το 1884 το

59,06% και το 1889 το 75,29%. Με άλλα λόγια η παραγωγή

σταφίδας στη Πάτρα το 1880 έφτασε τις 20.153.197 λίτρες και

εξάχθηκαν από το λιμάνι της Πάτρας 67.897.622 λίτρες. Η Πάτρα

μπορούσε δηλαδή για κάποια χρόνια να ανταγωνιστεί και πόλεις

του εξωτερικού όσον αφορά το εμπόριο πέρα από το ότι είχε

κυρίαρχη θέση στην Ελλάδα. Μία τέτοια αύξηση της εξαγωγής

όμως, όπως αυτή της δεκαετίας 1880 - 1890 οδήγησε φυσικά και

στην αύξηση της παραγωγής και συνεπώς στην επέκταση των

καλλιεργειών σταφίδας, η οποία αποδείχθηκε τελικά πως ήταν

αλόγιστη.

Γενικώς στην εμπορική κίνηση της πόλης κυριαρχούσαν για

πολλές δεκαετίες οι εξαγωγές στην  Αγγλία  αλλά και σε άλλες

χώρες. Πιο συγκεκριμένα η εξαγωγή κατά τόνους έχει ως εξής τις

χρονικές περιόδους 1899 – 1900, 1900 – 1901 :



1899 – 1900 1900 –

1901

Αγγλία 64.042 36.856

Ν. Υόρκη 14.463 4.246

Καναδάς 2.369 471

Αυστραλία 5.049 3.445

Γαλλία 1.457 58

Βέλγιο 769 255

Ολλανδία 14.711 1.031

Γερμανία 4.594 1.823

Αυστρία 1.465 16

Και κατά την δεκαετία του 1899 – 1900 εξάχθηκαν 139.775 τόνοι.

Προς την εμπορευματοποίηση του προϊόντος

Η σταφίδα ήταν το κατ’ εξοχήν εμπορευματοποιημένο προϊόν. Τη

δεκαετία του 1860 έγιναν οι πρώτες απόπειρες να

χρησιμοποιηθούν μηχανές, οι οποίες κατασκευάζονταν στη Πάτρα

για τον καθαρισμό και τη διαλογή της σταφίδας. Παρόλα αυτά, θα

λέγαμε πως ο βαθμός εκσυγχρονισμού των τεχνικών και

κοινωνικών σχέσεων στην αγροτική παραγωγή είναι σχεδόν

ανύπαρκτος.

Το 1880 ο Παν. Στρουμπούλης από τη Ζήρια εισήγαγε την υπό

σκιάν αποξήρανση της σταφίδας. Πιο πριν βέβαια, ο

αρχιφαρμακοποιός του Όθωνος και καθηγητής του πανεπιστημίου

Αθηνών Ξ. Πάνδενερ είχε προτείνει την κατασκευή ξηραντηρίων,

όπως γινόταν στην Ευρώπη και την χρήση τεντών και κηρωτών ή



πισσωτών πανιών που χρησιμοποίησε πρώτος απ’ όλους ο

Γεώργιος Κόγκος. Ο ίδιος επίσης υπέδειξε να είναι μικρά τα

αλώνια και να είναι διαιρεμένα σε πολλά τμήματα έτσι ώστε να

σκεπάζεται εύκολα ο σταφιδόκαρπος. Το 1884 ακόμα, ο

διευθυντής της Ελληνικής Σχολής Σύμης Γεώργ. Πετρίδης υπέδειξε

στο Δήμαρχο Πατρέων μια μέθοδο προφύλαξης του προϊόντος στα

αλώνια. Το 1885, ο καθηγητής  Αντών. Δαμασκηνός ανακοίνωσε

στην Αθήνα μια νέα επαναστατική μέθοδο αποξήρανσης της

σταφίδας ενώ και άλλες μέθοδοι προτάθηκαν και από τους

αδελφούς Γεωργακόπουλους από την Πάτρα, τον Τιμολέων

Αργυρόπουλο κ.α.

Οι σταφιδέμποροι διέθεταν αποθήκες στις οποίες ήταν

εγκατεστημένα μηχανήματα καθαρισμού, ενώ εντός ή εκτός αυτής

γινόταν η συσκευασία σε «τέταρτα», ξύλινα κιβώτια τα οποία

παρασκευάζονταν σε ξυλοβιομηχανίες. Ήδη όμως από παλαιότερα

η σταφίδα εξαγόταν σε μικρούς τρίχινους σάκους και

συσκευαζόταν σε βαρέλια η βουτσιά.

Στις 26 Ιανουαρίου 1885 δεκατρείς βουλευτές μεταξύ αυτών και οι

βουλευτές Αχαΐας και Ήλιδος κατέθεσαν νομοσχέδιο « περί

αποδόσεως προνομίου εις τους εφευρέτες μηχανήματος

αποξήρανσης της σταφίδας » το οποίο σύντομα έγινε Νόμος.

Στους εφευρέτες περιλαμβάνονταν ο καθηγητής Αντων.

Δαμασκηνός και οι εκ Πατρών αδερφοί Ανδρ. Και Κων. Β.

Γεωργακόπουλοι. Το ζήτημα της σταφίδας δηλαδή δεν φαίνεται να

άφησε καθόλου αδιάφορες τις κυβερνήσεις αφού εκτός αυτού,

ψηφίστηκε μεγάλος αριθμός νόμων. Τον Ιούνιο του ίδιου έτους,

κάτοικοι τη Πάτρας υπέβαλλαν αναφορά στη βουλή, με την οποία



ζητούσαν να ψηφισθεί νόμος που να εξασφαλίζει στους εφευρέτες

την αποκλειστική εκμετάλλευση της εφεύρεσης τους.

Όπως ήταν λογικό η εμπορευματοποίηση του

μονοκαλλιεργούμενου αυτού προϊόντος δημιούργησε πολλά νέα

επαγγέλματα ( σταφιδομεσίτες, και μεσίτες δελτίων

παρακρατήματος, πατηταί, καρφωταί, μαρκαρισταί,

σταφιδοπαραλήπτες κ.λ.π.) και γενικά η πόλη ζούσε υπό την σκιά

της σταφίδας. Επομένως όπως ήταν λογικό η οικονομία της πόλης

επηρεαζόταν σημαντικά και βρισκόταν σε ακμή κάθε φορά που και

το σταφιδεμπόριο άκμαζε, ενώ βρισκόταν σε παρακμή κατά τη

διάρκεια των σταφιδικών κρίσεων με αποτέλεσμα πολλοί πολίτες

των οποίων τα επαγγέλματα είχαν σχέση με τη σταφίδα είτε

άμεση, είτε έμμεση, να αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα τα

οποία αργά ή γρήγορα θα επηρέαζαν όλη τη πόλη.

 Χαρακτηριστικό της σημασίας που είχε για την Πάτρα η σταφίδα

είναι και ότι μέχρι τα χρόνια του μεσοπολέμου ( 10 Δεκεμβρίου

1921 ) λειτουργούσε και άτυπο χρηματιστήριο όπου γινόταν

διαπραγμάτευση του προϊόντος. Πρόκειται για μια ιδιότυπη λέσχη

– καφενείο « Λεσχίδιον » που βρισκόταν επί της οδού Αγίου

Ανδρέου και ιδρύθηκε το 1880 από τον Κεφαλλονίτη Διονύσιο

Μαρκέτο. Εκεί συγκεντρωνόταν ο κόσμος του σταφιδεμπορίου για

ψυχαγωγία αλλά και για το κλείσιμο συμφωνιών. Στο άτυπο αυτό

χρηματιστήριο παίχτηκαν και χάθηκαν σημαντικά χρηματικά ποσά

με την αγοραπωλησία των λεγομένων « δελτίων ». Τον ρόλο των

χρηματιστών τον έπαιξαν οι μεσίτες δελτίων και οι σταφιδομεσίτες.

Αξιοσημείωτο είναι ότι υπήρχαν σταφιδομεσίτες που κέρδιζαν και

150.000 δρχ το χρόνο. Όσοι λοιπόν ασχολούνταν με τη σταφίδα

βρίσκονταν σε ψηλά κοινωνικά στρώματα και μπορούσαν με τις



κινήσεις τους να επηρεάσουν σε ένα βαθμό την οικονομία της

πόλης αλλά και τη διοίκηση της καθώς διέθεταν μέσα όπως

χρήματα και ασκούσαν επιρροή σε μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων

λόγω της κοινωνικής τους υπόστασης.

Σταφιδική Τράπεζα  (γενικά)

Στις 15 Ιουνίου 1899 ψηφίστηκε από τη βουλή το σταφιδικό

νομοσχέδιο και με τον Νόμο ΒΦΠΓ’ της 17ης Ιουνίου 1899 περί

φορολογίας του σταφιδοκάρπου και περί συστάσεως Σταφιδικής

Τραπέζης, η Σταφιδική Τράπεζα πήρε τη μορφή ανώνυμης

εταιρείας.

 Στις 27 Ιουνίου 1899 συγκεντρώθηκαν στο Δημαρχείο των

Πατρών οι αντιπρόσωποι των σταφιδοφόρων περιοχών και

ίδρυσαν τη « Σταφιδική Τράπεζα ». Έδρα της  ορίστηκε η Πάτρα

και μέτοχοι της ήταν όλοι οι σταφιδοκτήμονες της περιοχής, που

κατά ορισμένες εκτιμήσεις έφτασαν τους 40.000. Το κεφάλαιο της

ήταν το καθαρό προϊόν της ετήσιας είσπραξης από την πώληση

της σταφίδας και από αυτό καθοριζόταν και το ύψος των δανείων

που θα χορηγούσε. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίστηκε

από τους Πατρινούς μεγαλεμπόρους και εμποροκτηματίες Δ.

Γερούση, Ν. Σαγιά, Α. Ρούφο, Α. Σωτηρόπουλο, Γ.

Λυμπερόπουλου και τον δικηγόρο Κων. Φιλόπουλο με πρόεδρο

τον Γεράσιμο Κόγκο, ενώ διευθυντής ορίστηκε ο Αριστομένης

Θεοδορίδης. Υποκαταστήματα ιδρύθηκαν στον Πύργο, τα

Φιλιατρά, την Καλαμάτα, τη Ζάκυνθο και την Κεφαλονιά. Ένας από

τους σκοπούς της « Σταφιδικής Τράπεζας » ήταν και η χορήγηση

δανείων στους σταφιδοκαλλιεργητές με επιτόκιο 5 - 6 %. Επίσης οι

σταφιδοπαραγωγοί είχαν δικαίωμα να προμηθεύονται αγροτικά

φάρμακα σε τιμή κόστους με τη μορφή δανείου.



Το 1905 βέβαια με τη διάλυση της « Σταφιδικής Τράπεζας »

συστήθηκε, με έδρα την Αθήνα, η « Προνομιούχος Εταιρία προς

προστασίαν της παραγωγής και της εμπορίας της σταφίδας » ή

Ενιαία υπό την διεύθυνση του Ιωάννη Πεσμαζόγλου, διευθυντή της

« Τράπεζας Αθηνών » η οποία ήταν ιδιωτική κερδοσκοπική

επιχείρηση και διέθετε 25 υποκαταστήματα και αποθήκες στην

Πελοπόννησο και τα Επτάνησα καθώς και στην Πάτρα.

ΣΤΑΦΙΔΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

Η αρχή των γεγονότων-αίτια

Η πρώτη σταφιδική κρίση εκδηλώθηκε την δεκαετία του 1850 όταν
η φυλλοξήρα έπληξε τους σταφιδαμπελώνες ,με συνέπεια να
χρεοκοπήσουν πολλοί εξαγωγικοί οίκοι. Στα τέλη της δεκαετίας του
’60 οι τιμές λόγω της καταστροφής της καλλιέργειας από την
βροχή, διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα αλλά μετά συνεχίστηκε η
πτωτική τάση. Ο πιο σημαντικός παράγοντας που επηρέαζε την
οικονομία της Πάτρας ήταν οι ευρωπαϊκές οικονομικές κρίσεις που
είχαν άμεσο αντίκτυπο στην πόλη.

Η κρίση του σταφιδεμπορίου, που αποδίδεται στην μεγάλη
παραγωγή σταφίδας και κατ’επέκτασην την χαμηλή τιμή του
προϊόντος , είχε καταστροφικές συνέπειες για πολλούς εμπόρους
και δημιούργησε ένα κλίμα ηττοπάθειας στην αγορά που οδήγησε
σε περιορισμό της ζήτησης. Γι’αυτό πολλοί παραγωγοί
αναγκάστηκαν όχι μόνο να παράγουν την σταφίδα αλλά να
αναλάβουν και το ρίσκο του εμπορίου.

Η  καταπολέμηση της κερδοσκοπίας σε βάρος των παραγωγών

Ένας σημαντικός παράγοντας που ευνοούσε την κερδοσκοπία
ήταν η ανυπαρξία των αποθηκών. Οι έμποροι έπαιρναν τη
σταφίδα από τους παραγωγούς με την απειλή ότι θα τους έμενε
στο αλώνι άμα δεν την έδιναν όταν οι έμποροι το ήθελαν. Όταν
φτιάχτηκαν αποθήκες οι παραγωγοί είχαν πλέον τη δυνατότητα να
φυλάνε το προϊόν και να το ρίχνουν στην αγορά λίγο-λίγο όταν



τους συνέφερε , εξασφαλίζοντας έτσι μια σταθερότητα στις τιμές.

Ένα άλλο πλήγμα στην κερδοσκοπία και κυρίως στα σχέδια των
τοκογλύφων, επέφερε η καθιέρωση των ενεχυρογράφων τις
τελευταίες δεκαετίες 19ου αι. ,με τα οποία ο παραγωγός μπορούσε
βάζοντας ενέχυρο την σοδειά του να δανειστεί με χαμηλό επιτόκιο
για να αντιμετωπίσει τα άμεσα έξοδά του.

Πριμαρόλια

Ο απόπλους στις αρχές κάθε Αυγούστου του πρώτου πλοίου που
μετέφερε σταφίδα σε κάθε λιμάνι του εξωτερικού, έπαιρνε
εορταστική μορφή για την πόλη και ο αποχαιρετισμός γινόταν με
κανονιοβολισμούς, φωταψίες και σημαιοστολισμό του σκάφους.

Από την δεκαετία του ’80 όμως τα πριμαρόλια λειτούργησαν
επιζήμια για το εμπόριο, καθώς δημιουργήθηκε ένα ανταγωνιστικό
κλίμα  μεταξύ των σταφιδεμπόρων, για το ποιος θα φορτώσει
πρώτος για το κάθε λιμάνι, ώστε να πετύχει καλύτερη τιμή
αδιαφορώντας για την ποιότητα.

Ίδρυση της Ελληνικής Οινοποιητικής Εταιρείας (Ε.Ο.Ε)

Εξαιτίας  της σταφιδικής κρίσης του ’50 ιδρύθηκε το 1858 στην
Πάτρα από ντόπιους κτηματίες η Ε.Ο.Ε. Ένας από τους σκοπούς
της σύμφωνα με το καταστατικό της, ήταν η μεταποίηση του
σταφιδόκοκου σε οίνους και οινόπνευμα, ώστε να αξιοποιείται η
πλεονάζουσα παραγωγή και να συγκρατείται η τιμή .Η ίδρυση της
εταιρείας αυτή ήταν η πρώτη συστηματική προσπάθεια
αντιμετώπισης του σταφιδικού ζητήματος και επέκτασης της
οινοποιητικής τέχνης από τα στενά της κατ’οίκον επεξεργασίας στο
στάδιο της εκβιομηχάνισης.

Με την ίδρυση της Ελληνικής Οινοποιητικής Εταιρείας, που
υπαγορεύτηκε από την ανάγκη αντιμετώπισης του σταφιδικού
ζητήματος  , επιχειρήθηκε να δημιουργηθεί ένα ισχυρό
αντιστάθμισμα στην αβεβαιότητα που δημιουργούσε η εξάρτηση
της παραγωγής της σταφίδας από τις εξωτερικές αγορές, δηλ. μια



εσωτερική αγορά που να ελέγχεται απόλυτα από την τοπική
κοινωνία. Παρότι η προσπάθεια αυτή δεν είχε καλή κατάληξη
σηματοδότησε την απαρχή μιας πορείας ,που μερικές δεκαετίες
αργότερα κατέστησε την αχαϊκή πρωτεύουσα εκτός από το κύριο
εξαγωγικό κέντρο της σταφίδας και οινοποιητικό κέντρο. Απόδειξη
το γεγονός ότι ταυτόχρονα με τη διακοπή της λειτουργίας της
εταιρείας αυτής , δημιουργήθηκαν στην Πάτρα νέες
οινοβιομηχανίες.

Σταφιδική κρίση του 1899

Με την άφιξη του 1899 είχε ήδη ανατείλει το έβδομο έτος από την
έναρξη της μεγάλης σταφιδικής κρίσης που έπληξε, κατά κύριο
λόγο, τους σταφιδοκαλλιεργητές καθώς και όλα τα κοινωνικά
στρώματα στις σταφιδοπαραγωγούς περιοχές της Βορειοδυτικής
Πελοποννήσου στο τέλος του προηγούμενου αιώνα. Η σταφιδική
κρίση ξέσπασε το 1893 ως απόρροια της μονοκαλλιέργειας και της
μονοεξαγωγής της σταφίδας σε συνάρτηση με τη γενική οικονομική
δυσπραγία της χώρας και τις αντίξοες διεθνείς συγκυρίες.

Η αλόγιστη επέκταση των σταφιδαμπελώνων καθ' όλη τη διάρκεια
του 19ου αιώνα, ακολουθώντας συγκυριακές ανάγκες
κατανάλωσης της σταφίδας, είχε ενταθεί με το άνοιγμα της
γαλλικής αγοράς, την οποία οι σταφιδοπαραγωγοί της
Πελοποννήσου περιέβαλλαν με υπέρμετρη αισιοδοξία για μόνιμη
διοχέτευση του προϊόντος τους. Ενώ όμως η αγγλική αγορά, όπου
η σταφίδα χρησιμοποιείτο σε ξηρά μορφή στη ζαχαροπλαστική για
την κατασκευή διαφόρων γλυκισμάτων και κυρίως για την
κατασκευή της παραδοσιακής πουτίγκας, που καταναλωνόταν
ευρύτατα και από τα λαϊκά στρώματα, ήταν μόνιμη και σταθερή, η
απορρόφηση της σταφίδας από τη Γαλλία, όπου χρησιμοποιείτο
για την παρασκευή οίνων λαϊκής κατανάλωσης, είχε ημερομηνία
λήξεως, εφόσον οφειλόταν στην καταστροφή των γαλλικών
αμπελώνων από τη φυλλοξήρα. Η ανάκαμψη των γαλλικών
αμπελώνων από την ασθένεια είχε ως αποτέλεσμα να κλείσει η
γαλλική αγορά όσο είχε ανοίξει. Οι συνέπειες αυτού του γεγονότος
υπήρξαν καταστροφικές για τη χώρα εφόσον πλέον υπήρχε ένα



μόνιμο ετήσιο πλεόνασμα στην παραγωγή της σταφίδας το οποίο
ήταν αδύνατον να καταναλωθεί.

Σταφιδική Τράπεζα

Η  κυβέρνηση αναγκάστηκε για να αντιμετωπίσει το ζήτημα της
υπερπαραγωγής της σταφίδας και της πτώσης της τιμής της να
επιβάλει με τον νόμο ΒΤΘ του 1895 “παρακράτημα” 15% επί της
εξαγομένης σταφίδας. Το παρακράτημα αυτό η κυβέρνηση το
διέθετε στην παραγωγή του οινοπνεύματος. Αργότερα η
κυβέρνηση και με τον νέο νόμο ΒΦΠΓ του 1899 αύξησε το
παρακράτημα σε 24% με σκοπό από τα έσοδά του να ιδρύσει την
Σταφιδική τράπεζα, όπως και έγινε. Οι δε “σοσιαλιστές –
αναρχικοί” του Πύργου και της Πάτρας, όπως αναφέρονται στον
τύπο της εποχής, μαζί με πρωτοπόρους σταφιδοπαραγωγούς
ζητούσαν να δημιουργηθεί κρατικό μονοπώλιο για τη διαχείριση
της εξαγωγής της σταφίδας. Στα 1900 οι σταφιδοπαραγωγοί
πολλών χωριών της περιοχής της Ηλείας ξεσηκώθηκαν και με
επικεφαλής τους παπάδες χτυπώντας τις καμπάνες των εκκλησιών
έκαναν πολλά συλλαλητήρια στην πόλη του Πύργου, τα οποία
στρέφονταν εναντίον της πολιτικής του Κράτους και των
σταφιδεμπόρων. Επίσης οι αγρότες κρατώντας ξύλα και πέτρες
έδιωξαν τους χωροφύλακες και τους δικαστικούς κλητήρες που
πήγαν στα χωριά τους για να εισπράξουν τους φόρους και να
εκτελέσουν τις δικαστικές αποφάσεις. Τον Ιούνιο του 1903 οι
αγρότες και πάλι ξεσηκώθηκαν σε πολλά χωριά της
Πελοποννήσου και κρατώντας μαύρες σημαίες και χτυπώντας τις
καμπάνες των εκκλησιών έκαναν νέα συλλαλητήρια για τη λύση
του σταφιδικού προβλήματος. Στα 1904 κατέρρευσε η Σταφιδική
τράπεζα και στη θέση της δημιουργήθηκε η προνομιούχος εταιρεία
“Ενιαία” για την προστασία της παραγωγής και την εμπορία της
σταφίδας. Στα 1910 η “Ενιαία” με τη δανειοδότηση 500.000
χιλιάδων λιρών προσπάθησε να πείσει τους αγρότες να
ξεριζώσουν πολλές χιλιάδες στρεμμάτων σταφίδας, ώστε να λυθεί
το ζήτημα της υπερπαραγωγής της. Ριζική όμως λύση του
προβλήματος και πάλι δεν δόθηκε.



Συνέπειες σταφιδικής κρίσης

Οι συνέπειες της σταφιδικής κρίσης έχουν κοινωνικό και
οικονομικό χαρακτήρα. Αρχικά η πόλη έχασε τον πλούτο της λόγω
της αναγκαστικής  μείωσης παραγωγής σταφίδας η οποία είχε
εξελιχθεί σε μονοκαλλιέργεια,  ένα από τα κύρια αίτια της κρίσης.
Παράλληλα πολλοί αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν στην
Αμερική για να αναζητήσουν μια καλύτερη τύχη και να αποφύγουν
τις συνέπειες της κρίσης. Η υπερβολή των παραγωγών οδήγησε
στην οικονομική τους καταστροφή η οποία συνεπάγεται την
εσωτερική  μετανάστευση κάτι που ενίσχυσε το φαινόμενο της
αστυφιλίας.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ

ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ - ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΠΟΙΙΑ

Η εμφάνιση της οινοποιητικής βιοτεχνίας και βιομηχανίας

στην Πάτρα κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα είναι στενά

συνδεδεμένη με τις συνθήκες της οικονομικής κρίσης και ιδιαίτερα

με την κρίση της σταφίδας. Οι αδιάθετες ποσότητες σταφίδας

οδηγούνταν προς οινοποίηση. Η τακτική αυτή απόκτησε και

επίσημο χαρακτήρα το 1898 όταν και θεσμοθετήθηκε το λεγόμενο

«παρακράτημα», σύμφωνα με το οποίο παρακρατείτο από κάθε

παραγωγό το 15-20% της εξαγόμενης σταφίδας. Η

παρακρατούμενη ποσότητα διοχετεύονταν στα οινοποιεία και



οινοπνευματοποιεία ή καταστρέφονταν. Έτσι σταδιακά και έως στις

αρχές του 20ου αιώνα ο κλάδος της οινοποιίας –

οινοπνευματοποιίας θα αρχίσει να ενισχύεται, και μέχρι το 1920 θα

έχει αποκτήσει κεντρική θέση στην Αχαϊα και στην ευρύτερη

περιοχή καθώς το 40% των σχετικών προϊόντων παράγεται εκεί.

Αυτό θα οδηγήσει στη συνένωση των μικρών μονάδων

παραγωγής σε μεγάλες βιομηχανίες.

Η πρώτη οινοποιητική βιοτεχνία – βιομηχανία ιδρύεται στην

Πάτρα το 1858. Όπως αναφέρεται στην εφημερίδα Αιών πρόκειται

για την «Ανώνυμο Εταιρεία Ευρωπαϊκής Οινοποιίας», μάλιστα το

κράτος, για να ενισχύσει την προσπάθεια, θα αγοράσει 600

μετοχές της εταιρείας.

Το 1861 ιδρύεται από τον Βαυαρό Γουσταύο Κλάους η

ιστορικότερη και μακροβιότερη οινοποιία της Πάτρας, η «Αχάια

Κλάους», η οποία το 1873 θα μετονομαστεί σε «Αχαΐα». Μετά το

θάνατο του Κλάους, το 1908, και την απομάκρυνση των Γερμανών

εξαιτίας του πολέμου, την διοίκηση της εταιρείας θα αναλάβουν οι

Ιωάννης Δημητρόπουλος και Βλάσσης Αντωνόπουλος.

Το 1870 θα ακολουθήσει η ίδρυση από τον Νικόλαο Σύψωμο

της οινοποιίας «Η Αχαΐα», η οποία θα παράγει οίνους (Οίνοι

Συψώμου), ηδύποτα και κονιάκ. Μάλιστα τα προϊόντα του θα

βραβευτούν σε εκθέσεις στο Παρίσι και στην Πράγα.

Το 1891 θα ιδρυθεί από τον Αλβέρτο Άμβουργερ η ομώνυμη

οινοποιία με έδρα την Αγυιά. Ο Άμβουργερ, που συμμετείχε και

στο διοικητικό συμβούλιο της «Αχαίας» του Κλάους, θα κινηθεί

αρχικά στο πεδίο της ποιοτικής οινοποίησης. Αργότερα, μετά το

θάνατο του Γουσταύου Κλάους, θα επεκταθεί στην παραγωγή



επιτραπέζιων κρασιών και κονιάκ. Το  Νοέμβριο του 1911 η

εταιρεία θα πτωχεύσει εξαιτίας του υπέρμετρου δανεισμού.

Οι Γ. Γεωργακόπουλος και Η. Θεοδωρόπουλος θα ιδρύσουν

το 1892 το εργοστάσιο οινοπνευματοποιίας «Δήμητρα». Αρχικά θα

παράγει οινόπνευμα. Αργότερα προστέθηκαν στην παραγωγή και

οινοπνευματώδη ποτά και κυρίως το κονιάκ.

Το 1895 στην Ακτή Δυμαίων 87-89 θα ιδρυθεί από το

Βασίλειο Σπηλιόπουλο μία από τις παλιότερες οινοπνευματοποιίες

της πόλης μας, η οποία λειτουργεί μέχρι και σήμερα. Θα παράγει

αρχικά αιθυλική αλκοόλη (οινόπνευμα) από περισσεύματα

σταφίδας και στεμφυλόπνευμα. Αργότερα η εταιρεία θα επεκταθεί

στην παραγωγή οίνων, μαυροδάφνης και άλλων ποτών.

Στον τομέα της ποτοποιίας, το 1895 θα ιδρυθεί από τους

Αδελφούς Χρήστου Χρυσανθακόπουλοι, Δημήτριο, Θεόδωρο και

αργότερα Αλέξιο, η ομώνυμη εταιρεία με έδρα την Πάτρα, Αγ.

Ανδρέου 115.

Το 1907 οι αδελφοί Ιωάννη Σπηλιώτη θα ιδρύσουν την

ομώνυμη ποτοποιία, η οποία λειτουργεί μέχρι τις μέρες μας.

Άλλα οινοπνευματοποιεία είναι αυτά των Α. Θωμόπουλου,

Μ. Μάγου, Ζωγόπουλου, Αποστολόπουλου, Β. Δαδιώτη,

Αγουρίδη, Χ. Κυριακόπουλου, Αθ. Κανελλόπουλος, Γαζετά,

Σπαγαδώρου, Γερ. Κόγκου κ.ά.

Βλέπουμε λοιπόν πως μέσα στη δίνη της σταφιδικής κρίσης

η οινοποιητική τέχνη εξελίσσεται αφού από την κατ ’οίκον

επεξεργασία περνά  σταδιακά στην εκβιομηχάνιση. Αυτή την

περίοδο ιδρύονται και εξελίσσονται εταιρείες που επιβιώνουν μέχρι



και σήμερα διαδραματίζοντας αδιαμφισβήτητα πρωταγωνιστικό

ρόλο όχι μόνο στην τοπική αλλά και στην παγκόσμια

οινοπαραγωγή.

Βιοτεχνία

Η πόλη της Πάτρας έχει μακραίωνη βιοτεχνική παράδοση.

Πλήθος ευρημάτων από τη Ρωμαϊκή και Βυζαντινή περίοδο της

πόλης το αποδεικνύουν. Η παράδοση αυτή συνεχίστηκε την

περίοδο της Τουρκοκρατίας σε τομείς όπως η υφαντουργία και η

κατεργασία του μεταξιού. Τα πρώτα 50 χρόνια μετά την

απελευθέρωση η βιομηχανία στην Ελλάδα αλλά και στην Πάτρα

είναι ανύπαρκτη. Η οικονομία, που είναι αγροτική κυρίως, είναι

καθαρά αυτοκαταναλωτική στην ύπαιθρο γύρω από την πόλη.

Ωστόσο στην παραλιακή ζώνη από την Πάτρα έως και το Αίγιο

σταδιακά θα αρχίσει μια μεταστροφή προς την

εμπορευματοποίηση της αγροτικής παραγωγής, γεγονός που θα

οδηγήσει στην ανάγκη ανάπτυξης του τομέα της μεταποίησης των

αγροτικών προϊόντων. Έτσι στην πόλη της Πάτρας σταδιακά θα

κάνουν την εμφάνισή τους ένα πλήθος μικρών και μεγάλων

βιοτεχνικών και βιομηχανικών  μονάδων που από το 1875 και μετά

θα βάλουν τα θεμέλια για τη βιομηχανική ανάπτυξη της πόλης.

Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι για την περίοδο στην

οποία αναφερόμαστε τα όρια μεταξύ βιομηχανίας και βιοτεχνίας

είναι δυσδιάκριτα. Μικρές βιοτεχνικές μονάδες θα εξελιχθούν σε

βιομηχανικές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η μεταλλουργία

Πραπόπουλου η οποία από μια μικρή βιοτεχνία παραγωγής

ψεκαστήρων εξελίχθηκε σε εργοστάσιο μεταλλουργικών



προϊόντων. Πολλές φορές μάλιστα στο ίδιο κτίριο λειτουργούσαν

διαφορετικές βιοτεχνικές μονάδες. Για παράδειγμα ο Γ. Κόγγος, το

1883, στο ίδιο κτίριο μαζί με τον ατμόμυλο σιτηρών λειτουργούσε

και νηματουργείο.

Οι τομείς βιοτεχνικής παραγωγής που σημείωσαν ανάπτυξη

στην πόλη μας κατά την περίοδο από το 1870 – 1920 είναι: Τα

κλωστήρια και νηματοποιεία, οι βιοτεχνίες ένδυσης & υπόδησης, η

αλευροποιία και μακαρονοποιία, η φελλοποιία, τα βυρσοδεψεία, η

μεταλλουργία, τα ζαχαρώδη προϊόντα, η πηλοποιία, οι ελαιουργίες

κ.ά. Πολλά από τα προϊόντα αυτών των μονάδων θα εκτεθούν στη

Α΄ Βιοτεχνική Έκθεσης την 1η  Μαΐου του 1898.

Κλωστήρια – Νηματοποιεία

Η πρώτη κλωστική επιχείρηση που ιδρύεται στην Πάτρα

ύστερα από ψήφισμα της Βουλής υπήρξε το κλωστικό κατάστημα

του Π. Φωτεινού το 1846 . Για το σκοπό αυτό παραχωρούνται  στο

Σαραβάλι Πατρών  οι εγκαταστάσεις ενός παλιού υδρόμυλου και

έκταση γης για να καλλιεργεί βαμβάκι. Αργότερα το 1883 στην

περιοχή δίπλα από την έπαυλη Κλάους δραστηριοποιείται ο Σταμ.

Κυριτσόπουλος ιδρύοντας και αυτός κλωστήριο. Μεταξύ άλλων

στην Πάτρα το 1873 λειτουργεί και το κλωστήριο του Γ.

Παπαθεοδώρου το οποίο απασχολεί  συνολικά 39 εργάτες. Το

1872 ο Κλέαρχος Παπαθεοδώρου ιδρύει και διευθύνει ατμοκίνητο



νηματοποιείο το οποίο  επεξεργάζεται το χρόνο 100 χιλιάδες

οκάδες βαμβάκι. Τέλος ο Χαράλαμπος Κρητικός θα ιδρύσει το

1862  βιοτεχνία γυναικείων κεφαλομάντηλων η οποία με το

πέρασμα του χρόνου θα εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες

κλωστοϋφαντουργίες της Πάτρας.

Βιοτεχνίες ένδυσης – υπόδησης

Ο Ανδρέας Μπαλάσης είναι ο πρωτοπόρος των εργοστασίων

πλεκτικής στην Πάτρα (1887). Παράγει φανέλες, κάλτσες και

εσώρουχα. Το εργοστάσιο διαθέτει 20 μηχανές διαφόρων μεγεθών

και απασχολεί περίπου 30 εργάτριες. Σημαντικός ήταν ο ρόλος του

και στην εκμάθηση της καλτσοπλεκτικής αφού τη δίδαξε σε 100

νεαρές κοπέλες. Μάλιστα τις προμήθευσε μηχανές και ευνόησε την

παραγωγή κατ’ οικον. Αργότερα, το Νοέμβριο του 1897, η

Διονυσία Καλέκα ιδρύει στην οδο Κορίνθου ευρωπαϊκό εργοστάσιο

γυναικείων φορεμάτων. Επίσης η Διονυσία Ευσταθίου διατηρεί

από το 1888 εργοστάσιο στην οδό Αγίου Νικολάου. Αρχικά

απασχολεί 13 κορίτσια ενώ σε 10 χρόνια 25.Παράγει όλα τα είδη

ραπτικής : ανδρικά πουκάμισα, γυναικείο ασπρορουχισμό, είδη

προικός κ.λ.π. Βιοτεχνία ασπρορούχων διατηρούν επίσης οι

Γκαλέκας και Λαμπρόπουλος.  Ύστερα ο Οίκος Ηλιόπουλου ιδρύει

το 1902 το πρώτο στην Ελλάδα και την ανατολή ατμοκίνητο

εργοστάσιο καλτσών επί των οδών Κορίνθου και Βιλελμίν. Ο

Αναστάσιος Αναστασόπουλος ιδρύει το 1890 στην οδό

Καλαβρύτων υφασματοπωλείο ενώ μετά από δύο χρόνια

προμηθεύεται την πρώτη πλεκτική μηχανή. Επιπλέον ο Βασίλειος

Γ. Μαραγκόπουλος από απλός μικροπωλητής το 1919 ξεκινά

εργαστήριο με χειροκίνητες καλτσομηχανές πρωτά στα Βραχνέικα



και μετά στην Πάτρα. Ο Παρασκευάς Παναγιωτόπουλος διατηρεί

στην οδό Πατρέως τη δεκαετία του 1920 καλτσοποιία –

φανελοποιία.

 Άλλα κλωστήρια-υφαντήρια που λειτουργούν αυτή την

περίοδο είναι των: Π. Αναγνωστόπουλου, Α. Δημακόπουλου, Φ.

Κοκκινόπουλου, Ι. Αντωνιάδη, Α.Γιαννακόπουλου, Γ.

Μιχαλόπουλου, Γ. Κόκκαλη καθώς και των υιών του Γ. Τριάντη.

Επίσης γνωστά υποδηματοποιία της περιόδου υπήρξαν αυτά των

Μαρτινού, Σπ. Δεσυνιώτη, Αν. Μαραγκού, Ντρουκόπουλου,

ΠαπαΪωάννου, Νταγρακά, Αθανασίου, Μπαλάση και Γ. Νικολάου.

Τέλος την ίδια περίοδο στην Πάτρα λειτουργούν και εργοστάσια

παραγωγής ψάθινων καπέλων όπως αυτά των Γατόπουλων, Τ.

Αρβανιτόπουλου, Γ. Γκαλέκα, Παπαδημητρίου και Ευσταθίου.

Μεταλλουργία

Οι αδελφοί Γεώργιος και Κωνσταντίνος Πραπόπουλοι

ιδρύουν το 1893 το πρώτο για την Πάτρα εργοστάσιο

μεταλλουργίας στην οδό Αγίου Ανδρέου και κατόπιν το μεγαλύτερο

στις οδούς Κορίνθου και Φιλοποίμενος. Στο εργοστάσιο εκτός από

ψεκαστήρες παράγονται και διάφορα δοχεία. Εκτός από τους

Πραπόπουλους ο Δημήτριος Γιαννακόπουλος ιδρύει και αυτός

επιχείρηση μεταλλουργίας με παραγωγή κάθε είδους χυτών

προϊόντων και ψεκαστήρων.

Άλλες βιοτεχνίες

Ο Χρήστος Κυριακόπουλος ιδρύει το 1893 εργοστάσιο

φελοποιίας στην άνω Πόλη Πατρών και κατασκευάζει φελλούς

φιαλών διαφόρων μεγεθών, ενώ παράγει την ημέρα από 4 έως 8

χιλιάδες φελλούς.



Ο Δημήτριος Κοντιάδης επαγγέλεται την τέχνη του χρυσοχόου

από το 1870. Το εργαστήριό του βρίσκεται επί της οδού Ρήγα

Φεραίου και κατεργάζεται με επιτυχία το χρυσό.

Το 1918 ο Νικόλαος Αποστολόπουλος ιδρύει βυρσοδεψείο

στην Ακτή Δυμαίων 25. Επιπλέον το Βυρσοδεψείο του Γ. Α.

Ζαφειρόπουλου εγκαθίσταται αρχές του 20ου αιώνα επί των οδών

Όθωνος Αμαλίας 96, Τσαμαδού και Σπ. Μεταξά. Άλλα

βυρσοδεψεία είναι αυτά των Λιθαρά, Γκολφινόπουλου,

Σπινόπουλου, Μακεδώνα κλπ.

Το 1912 ο Άγγελος Αγγελόπουλος σε συνεταιρισμό με τον

Γεώργιο Ηλιάδη ιδρύουν  κατάστημα ζαχαροπλαστικής στο οποίο

παρασκευάζουν λουκούμια, καραμέλες, κουφέτα, χαλβάδες, γλυκά

κουταλιού, μαρμελάδες  καθώς και άλλα είδη ζαχαροπλαστικής.

Άλλοι που ασχολούνται με τη ζαχαροπλαστική είναι ο Π.

Βουρδένης και ο Κυριακόπουλος.

Με την επιπλοποιία μεταξύ άλλων ασχολούνται οι:

Μπουρδόπουλος, Ψάθης, Μακρής, Καλαμπόκας, Σωτηριάδης και

Χασόπουλος.

Στην αλευροποιία και την παραγωγή ζυμαρικών εξειδικεύονται

τα αδέλφια Τριάντη καθώς και οι Σταμπουλόπουλος, Καντονάκης

και Σπηλιωτόπουλος.

Τα πιο γνωστά ελαιοτριβεία ήταν των Αφών Σινούρη στην οδό

Μπουκαούρη το τέλος του 19ου αιώνα καθώς και αυτό της

οικογένειας Γερόυση στην Περιβόλα Πατρών.



Βιοτεχνική σχολή και βιοτεχνική έκθεση Πατρών

Η ίδρυση της Βιοτεχνικής Σχολής στην Πάτρα οφείλεται στον

Γεράσιμο Κόγκο και στον Γεώργιο Αθανασιάδη, οι οποίοι

σχεδίασαν τη δημιουργία μιας Εσπερινής Σχολής με σκοπό τη

θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των εργατών. Τα εγκαίνιά της

έγιναν στις 2 Νοεμβρίου 1897 και λειτουργούσε σε κτίριο επί των

οδών Αγ. Νικολάου και Ρ. Φεραίου. Η Βιοτεχνική Σχολή σταματάει

τη λειτουργία της για κάποιο διάστημα από το 1903 και

αναδιοργανώνεται το 1906. Τελικά η Σχολή θα επιζήσει έως το

1912.

Το έργο της Βιοτεχνικής Σχολής ολοκληρώνεται με τη

σύσταση της Βιοτεχνικής Εταιρείας, η οποία θα διοργανώσει

Έκθεση προϊόντων για την 1η Μαϊου του 1898. Τα εγκαίνια της

Βιοτεχνικής Έκθεσης, της οποίας επίτιμος πρόεδρος ορίσθηκε ο

Δήμαρχος Θάνος Κανακάρης, θα γίνουν από το Βασιλιά Γεώργιο

Ά, γεγονός που τονίζει τη σημασία της.

Έτσι ενώ το εμπόριο  ακμάζει ιδρύονται στην Πάτρα δειλά- δειλά

οι πρώτες βιοτεχνίες που επεξεργάζονται κατά κύριο λόγο τις

εγχώριες πρώτες ύλες. Μάλιστα όχι μόνο το πλήθος τους αλλά και

η ποιότητα των προϊόντων που παράγουν προμηνύουν τη μεγάλη

βιομηχανική ανάπτυξη που θα ακολουθήσει στην πόλη της Πάτρας

γνωρίζοντας βέβαια πως πολλές από αυτές θα εξελιχτούν

αργότερα σε  μεγάλες βιομηχανίες που πρωταγωνιστούν ακόμα

και σήμερα στην παραγωγή προΪόντων.



Η  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 19ου ΚΑΙ ΣΤΙΣ
ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ-Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΥΟ ΜΕΓΑΛΩΝ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

Πολύ σημαντική για την Πάτρα ήταν η παρουσία δύο μεγάλων
βιομηχανιών που  εξελίχτηκαν ίσως στις σπουδαιότερες
εγκαταστάσεις ολόκληρης της Ελλάδας αλλά λόγω κακών
χειρισμών και με την εξάπλωση της κρίσης, η λαμπρότητα τους
χάθηκε.

Πρόκειται για την  ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Πέτρου Μάμου και στην ΠΕΙΡΑΪΚΗ
ΠΑΤΡΑΪΚΗ. Αυτές οι δύο λοιπόν συνέβαλαν με σπουδαίο τρόπο
στην άνθιση της οικονομίας της Πάτρας και έχουν μείνει στην
ιστορία αφού χωρίς αυτές ίσως να μην είχαμε την Πάτρα που
έχουμε τώρα. Απασχολούσαν πάνω από 17.000 εργάτες μαζί και
βοήθησαν στην ανύψωση του βιοτικού επιπέδου της πατρινής
κοινωνίας θέτοντας τις βάσεις  για μια καινούργια εποχή σε όλους
τους τομείς. Βέβαια και οι δύο ιδρύθηκαν με μεγάλες προοπτικές
αλλά στο τέλος μόνο μία κατάφερε να επιζήσει και αυτή όχι με την
δυναμική που είχε πριν(η ζυθοποιία του Πέτρου Μάμου).

Η συμβολή τους στην οικονομία ήταν μεγάλη αλλά η κρατική
αδιαφορία οδήγησε στην σταδιακή αποδυνάμωσή τους. Έτσι μέσα
από δυσκολίες, μέσα από σκληρή δουλειά  και μέσα από
αντιπαλότητες αυτές οι δύο κατάφεραν να αλλάξουν την Πάτρα και
να φέρουν μία καινούργια εποχή, μια εποχή εκβιομηχάνισης
εισάγοντας στην Πάτρα την τεχνολογία.

Η τεχνολογία εκείνη την εποχή ήταν κάτι ξένο αλλά αυτές οι δύο
βιομηχανίες με τα καινούργια μηχανήματα και με τους
καινούργιους τρόπους εργασίας άλλαξαν τον τρόπο ζωής των
Πατρινών αλλά επέφεραν και τον εξευρωπαϊσμό της πόλης.

Η ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΜΑΜΟΥ

Το εργοστάσιο κατασκευάστηκε σε έκταση 7.500 τετρ. μέτρων, σε
εξοχική περιοχή με πολλά νερά δίπλα στη σιδηροδρομική γραμμή
για την ευκολότερη διανομή των προϊόντων. Το εργοστάσιο της
οικογένειας στην Πάτρα θεμελιώθηκε στις 13 Ιουλίου 1908 και τα
εγκαίνια έγιναν τον Νοέμβριο του 1909 ,μάλιστα κατά τη θεμελίωση
αναφέρεται ότι βρέθηκε μετάλλιο που απεικόνιζε τον Χριστό



Σωτήρα που θεωρήθηκε καλός οιωνός για την επιτυχία του
εργοστασίου.

Τα εγκαίνια του εργοστασίου όπως και το γεγονός της παραγωγής
των πρώτων βαρελιών και φιαλών μπύρας εορτάσθηκαν τον
Νοέμβριο του 1909 σε τρία διαφορετικά σημεία: Στις 7 Νοεμβρίου
1909 με μεγάλη επισημότητα στο χώρο έξω του εργοστασίου στην
Αγυιά και στην συνέχεια στην όμορφη μπυραρία «των αδελφών
Μαράτου» στην Πάτρα. Την επομένη, 8 Νοεμβρίου 1909, στην
Αθήνα στο ζυθοπωλείο «ΗΒΗ» του πασίγνωστου και φημισμένου
ζυθοπώλου Νικολάου Γιακουμάκη στην πλατεία Ομονοίας.

Για την κίνηση του εργοστασίου ο Πέτρος Μάμος σε πρώτο στάδιο
χρησιμοποίησε τον ατμό, όπως π.χ. των συμπιεστών αμμωνίας
για την παραγωγή τεχνικού ψύχους για την ψύξη των θαλάμων
ζυμώσεως και σιτεύσεως του ζυθογλεύκους αλλά και την
παραγωγή παγοκολόνων. Η προμήθεια του απαραίτητου
μηχανολογικού εξοπλισμού έγινε από το εξωτερικό και για το λόγο
αυτό ο Πέτρος Μάμος ταξίδεψε το Φεβρουάριο του 1908 στην
Γερμανία και Γαλλία για επιτόπου τελικές διαπραγματεύσεις με
τους παραγωγούς – προμηθευτές.

Το 1910 πραγματοποιούνται οι πρώτες εξαγωγές Μπύρας Μάμος
στη Γερμανία από τον οίκο Άμβουργερ μαζί με οίνους στο εκεί
υποκατάστημά του οίκου στην πόλη Λουντβιχσχάφεν
(Ludwichshafen). Για το σκοπό αυτό είχαν παραγγελθεί και
εισαχθεί από την Γερμανία ειδικές φιάλες ζύθου με ανάγλυφη την
επωνυμία της επιχείρησης, BRASSERIE MAMOS & Co. PATRA.
Marque Deposee ή Patrasser Bierbrauerei Mamos & Co»,
(Πατραϊκή Ζυθοποιία Μάμος & Σια) κατά το γερμανικό πρότυπο.

Για την ποιότητα της Μπύρας Μάμος και την ζήτηση που είχε
παραθέτουμε το ακόλουθο απόσπασμα από το «Πανελλήνιο
Λεύκωμα Εθνικής Εκατονταετηρίδος. Αντιγράφουμε «…….. του
εξαίσιου τούτου ποτού  ηκολούθησε  τοιαύτη  ζήτησις , ώστε
ταχέως ο ζύθος Μάμου κατέλαβε την ανήκουσαν αυτώ θέσιν παρά
τοις Έλλησι ζυθοπόταις, αλλά και παρά τοις εν Ελλάδι διαμένουσιν
ξένοις, ιδίως τοις Γερμανοίς , αίτινες εύρον εν αυτώ την γεύσιν, το
γούστον και την διαύγειαν του ζύθου της πατρίδος των ….» .

Από το Β.Δ. του 1914 βλέπουμε ότι η βιομηχανία προμηθευόταν
αλάτι για βιομηχανική χρήση από την Τουρλίδα του
Μεσολογγίου.Το 1915 το εργοστάσιο έγινε ηλεκτροκίνητο και
λειτουργούσε σε σύγχρονες για την εποχή προδιαγραφές.



Το 1929, λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης τα επιτόκια
δανεισμού είχαν φτάσει σε απαγορευτικά για την βιωσιμότητα των
επιχειρήσεων επίπεδα. Ο Πέτρος Μάμος προκειμένου να μειώσει
τον τραπεζικό δανεισμό στον οποίο είχε προβεί το 1925 για την
χρηματοδότηση επενδύσεων με στόχο την αύξηση της
παραγωγικής δυναμικότητας του ζυθεργοστασίου αποφάσισε να
μετατρέψει την επιχείρηση από Προσωπική Εταιρεία σε Ανώνυμο
Εταιρεία με την είσοδο νέων μετόχων–επενδυτών σ’αυτήν. Παρά
το γεγονός ότι υπήρχαν πολλοί ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν
ως μέτοχοι στην νέα εταιρεία προτίμησε να συμμετάσχουν ως
μέτοχοι στην εταιρεία αφενός η Α.Ε. Κ. Φίξ της οποίας, μετά τον
θάνατο του θείου του Καρόλου Ιωαν. Φίξ το 1922, ηγούντο τα
πρωτεξαδέλφια του Ιωάννης (1893-1943) και Αντώνης (1898-
1962) Φίξ και αφετέρου ο Ιωάννης Κ. Φίξ ατομικώς. Η εταιρεία
σταμάτησε την παραγωγή ζύθου τον Οκτώβριο του 1976.

Σήμερα σώζονται τα κτήρια τα οποία όποιος τα βλέπει, μπορεί να
διακρίνει την σπουδαιότητα και την προσφορά τους στην πόλη.
Πρόσφεραν δουλειά και ανέβασαν το βιοτικό επίπεδο σε ολόκληρη
την Πάτρα.



Η ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΠΑΤΡΑΪΚΗ

Η Πειραϊκή - Πατραϊκή Βιομηχανία Βάμβακος Α.Ε. , γνωστή
σαν «Πειραϊκή-Πατραϊκή» ήταν η μεγαλύτερη
κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία, βιομηχανία βάμβακος και
ετοίμων ενδυμάτων της Ελλάδος. Ιδρύθηκε το 1919 και
λειτούργησε ως το 1996.

Ιστορία

Στην Πάτρα το 1919 ιδρύεται η ομόρρυθμη «Πατραϊκή
Εμποροβιομηχανική Εταιρεία» από τους Χριστόφορο Κατσάμπα
(1893-1984) και τον Στράτο Σταμούλη (1891-1963) για την
παρασκευή καλτσών και την βαφή και πώληση νημάτων με πρώτη
ύλη αρχικά από το εξωτερικό.

Το 1924 η Πατραϊκή μετεξελίχτηκε σε Ανώνυμη Εταιρεία και ήταν η
πρώτη Ανώνυμη Εταιρία που ιδρύθηκε στην Πάτρα, επίσης
εγκαταστάθηκε και η πρώτη ντιζελοκίνητη μηχανή 50 ίππων,
Γερμανικής κατασκευής, για τα στριπτικά και βαφικά μηχανήματα
αντικαθιστώντας την ατμοκίνητη περιορισμένων δυνατοτήτων.

Το 1926 ξεκίνησε η λειτουργία του κλωστηρίου με την περαιτέρω
αγορά μηχανημάτων από την Γερμανία και με εξειδικευμένο
προσωπικό από τις κλωστοϋφαντουργίες του Πειραιά αλλά και το
1928 η επιχείρηση εξοπλίστηκε με περαιτέρω μηχανήματα από την
Γερμανία.

Λόγω των μεγάλων «ανοιγμάτων» για τον εξοπλισμό της
επιχείρησης, η διετία 1929-1931 ήταν κρίσιμη για την βιωσιμότητα
της καθώς τα υπέρογκα χρέη της «Πειραϊκής» (θυγατρική)
ανάγκασαν τους επιχειρηματίες να την συγχωνεύσουν με την
«Πατραϊκή» το 1933 για την λήψη νέων δανείων από την Εθνική
Τράπεζα της Ελλάδος που ήταν ο αποκλειστικός και πρωταρχικός
της δανειοδότης



Τίτλος 20 Μετοχών «Π.Π.»

Ακμή και Πτώση

Στην ακμή της η «Πειραϊκή-Πατραϊκή» λειτουργούσε με εννέα
εργοστάσια στην Ελλάδα ενώ απασχολούσε περισσότερους από
9.000 υπαλλήλους. Κρατικοποιήθηκε επί κυβερνήσεως του Ανδρέα
Παπανδρέου, για να γλιτώσει την χρεοκοπία. Οι κακοί χειρισμοί
της κυβέρνησης, οδήγησαν την επιχείρηση να διακόψει οριστικά
την λειτουργία της το 1996, με χρέη 240 δισεκατομμυρίων
δραχμών.

  Κάπως έτσι τελειώνει η ιστορία μιας μεγάλης βιομηχανίας και η
παραπάνω εικόνα απεικονίζει την σημερινή κατάσταση της - οι



άνθρωποι που την βλέπουν σήμερα δεν μπορούν να φανταστούν
το μεγαλείο της .

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Συνοψίζοντας λοιπόν την οικονομική ιστορία της Πάτρας είδαμε

πως μία πόλη μπορεί να ξεκινήσει από πολύ χαμηλά ,να φτάσει
στο απόγειο της δόξας της και μετά από κάποια χρόνια να
παρακμάσει και με απότομο τρόπο!! Μέσα από αυτήν την
διερεύνηση παρατηρήσαμε την ακμή της Πάτρας  από τα τέλη του
19ου αιώνα έως και τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα όπου
κάπου εκεί ήρθε και το τέλος της βιομηχανικής και εμπορικής
κυριαρχίας της στην Ελλάδα. Η Πάτρα στην καλύτερη εποχή της,
την belle époque της,  ανέπτυξε σημαντικά το λιμάνι της, το
αναβάθμισε και έτσι όλα κύλισαν ομαλά με γοργούς ρυθμούς. Η
σταφίδα η οποία έγινε σημείο αναφοράς της εποχής, βοήθησε
στην σημαντική ανάπτυξη-αναβάθμιση της πολιτιστικής,
οικονομικής και κοινωνικής ζωής των Πατρινών, αφού πολλοί
επενδυτές Έλληνες και Ξένοι είδαν αυτήν την ανάπτυξη στην
Πάτρα, ήρθαν και ίδρυσαν μικρές βιοτεχνίες οι οποίες εξελίχτηκαν
σε μεγάλες και σπουδαίες βιομηχανίες όπως η Πειραϊκή  Πατραϊκή
και η Οινοποιεία. Αυτή η μεγάλη ανάπτυξη δημιούργησε την
ανάγκη για μεταφορά των εργαζομένων. Έτσι την δεκαετία του ΄90
έχουμε την εμφάνιση μεταφορικών μέσων,  όπως λεωφορείων και
ταξί τα οποία βοήθησαν σημαντικά στην μετακίνηση πολλών
ανθρώπων αλλά και στην οικονομική ανάπτυξη. Μέσα σε αυτά τα
πλαίσια η Πάτρα διεκδίκησε τον τίτλο της πρωτεύουσας της
Ελλάδας καθώς θεωρούσε ότι ίσχυαν οι οικονομικές , κοινωνικές
και πολιτιστικές προυποθέσεις. Μετά από αυτήν την έκρηξη
ανάπτυξης ήρθε απότομα η παρακμή. Η κρίση στις εξαγωγές της
σταφίδας αποτέλεσε τη βασική αιτία της κατοπινής “παρακμής”
αφού η πόλη δεν κατόρθωσε ποτέ ξανά να βιώσει ανάλογες
εποχές δόξας.



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Εκδοτική Αθηνών.(1977) Ιστορία του Ελληνικού έθνους, Νεώτερος
Ελληνισμός από 1833 ως 1881, τ. ΙΓ΄,. Αθήνα: Εκδοτική  Αθηνών

Μαρασλής Α. (1983), Ιστορία της Πάτρας, Πάτρα, εκδόσεις
Πήγασος

Μαρασλής Α. (2003),Πάτρα 1900,Πάτρα, Εκδορικός Οίκος Α. Α.
Λιβάνη

Μούλιας Χ. (…),Το λιμάνι της σταφίδας-Πάτρα 1828-1900,εκδόσεις

Περί Τεχνών

Πανίτσας,Γ.Κ.(1999). Εμπόριο και βιομηχανία. Οικονομική ζωή και

εμπορικές δραστηριότητες από τον 19ο αι. έως τον Μεσοπόλεμο. Η

καθημερινή-Επτά Ημέρες.21/2/1999

Σαραφόπουλος, Β.Ν. (2009). Ιστορικό Λεύκωμα Αχαϊκής

Βιομηχανίας 1825-1975. Πάτρα: Επιστημονικό Πάρκο Πατρών

Τριανταφύλλου, Κ.Ν.(1995). Ιστορικόν Λεξικόν των Πατρών. Τρίτη

Έκδοση. Τόμος Α: Α-Λ Πάτρα

Τριανταφύλλου, Κ.Ν. (1999).Ιστορική διαδρομή και φυσιογνωμία

της Πάτρας τους τελευταίους αιώνες. Η Καθημερινή-Επτά

Ημέρες.21/2/1999

Β.Γ.Σπηλιόπουλος ΑΒΕΕ. Εταιρικό Ιστορικό στο:

http://www.spiliopoulos.gr/index_gr.htm

Μεταλλουργία Αφοί Πραπόπουλοι Α.Ε,στο:

http://www.prapopoulos.gr/greek/about.htm

http://e;.wikipedia.org/MAMOS



Αθηναϊκή Ζυθοποιία A.Ε,στο:

http://www.athenianbrewery.gr.index.php?module=content&action

=article&id=8

Πειραϊκή-Πατραϊκή_(βιομηχανία) στο:

http://el.wikipedia.org/wiki/Πειραϊκή-Πατραϊκή_(βιομηχανία)

«Εσείς που μας κοιτάτε κάποτε σαν κι εμάς θα πεινάτε» στο :

http://ilesxi.wordpress.com/2012/05/26/εσείς-που-μας-κοιτάτε-

κάποτε-σαν-κι-εμ/

Ο πόλεμος της σταφίδας,στο :

http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=110103

Μάθε λίγα για την σταφιδική κρίση του 1890 στο :

http://amartolo.blogspot.gr/2010/12/1890.html


