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1. Το βοηθητικό οίκημα στο κτήμα
στα Χρούσσα όπου φυλασσόταν
το χρηματοκιβώτιο.

2. Το σπίτι στα Χρούσσα όπου έζησε
η οικογένεια του Α. Λαδόπουλου, όπως
είναι σήμερα. Την ίδια όψη είχε και όταν
το αγόρασε η Όλγα Βαφιαδάκη το 1900.

3. Το χρηματοκιβώτιο όταν αφαιρέθηκε
η ατσάλινη πόρτα του.
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ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ

Σύρος. Δεκαετία του εξήντα. Ήμουν οκτώ χρονών όταν ανακάλυψα το χρηματοκιβώτιο
στο παλιό αρχοντικό που μόλις είχαν αποκτήσει οι γονείς μου στην εξοχική τοποθεσία
Χρούσσα. Ήταν κλεισμένο ερμητικά, ξεχασμένο, σκονισμένο μέσα στην αποθήκη. Μα-
γεύτηκα από την ανακάλυψή μου και ταυτόχρονα παραξενεύτηκα που κανείς άλλος,
ούτε οι γονείς, ούτε τ' αδέλφια μου, δεν συμμεριζόταν τον ενθουσιασμό μου. Αναρω-
τιόμουν γιατί δεν τους κινούσε το ενδιαφέρον. Για μένα έγινε αντικείμενο ακατανίκητου
πόθου. Ήθελα να το ανοίξω, να βρω τον θησαυρό, να λύσω τη σιωπή της ξεχασμένης
κρυψώνας. Ατέλειωτα καλοκαίρια ζούσα στον πυρετό της αποκάλυψης, προσπαθώντας
με αυτοσχέδιους μηχανισμούς να το ανοίξω. Απόρθητο αυτό με κρατούσε, σαν να μού
'λεγε: «Μείνε, μην τα παρατάς». Έμεινα πιστός στο μυστικό του μέχρι που έφυγα απ’
το νησί για σπουδές. Εργάστηκα ως γιατρός στο εξωτερικό για πολλά χρόνια, όπου συ-
χνά διηγούμουν σε φίλους την ιστορία της ανακάλυψης των παιδικών μου χρόνων. Δεν
μπορούσα να ξεχάσω το χρηματοκιβώτιο, ήταν κάτι σαν διαρκές κάλεσμα.

Τα χρόνια κύλησαν. Πέρασε μισός αιώνας από τότε. Το χρηματοκιβώτιο ήταν πάν-
τοτε εκεί, όπως το άφησα. Σαν να με περίμενε. Και πριν δυο χρόνια, ένιωσα πως ήρθε
η ώρα να το ανοίξω. Ήταν μια στιγμή συνταρακτική. Ο κλειδαράς που ανέλαβε να το
ανοίξει, γονατιστός μπροστά του, λασκάροντας την ατσαλένια πόρτα του, αναφώνησε:
«Είναι γεμάτο!».

Η θέα του ασφυκτικά γεμάτου ατσάλινου κουτιού ήταν συγκλονιστική. Είχα δικαιω-
θεί. Το χρηματοκιβώτιο δεν με είχε ξεγελάσει. Εκείνη τη στιγμή δεν είχα ιδέα πως το χρη-
ματοκιβώτιο ανήκε σε μια πολύ πλούσια και σημαντική συριανή οικογένεια του 19ου
αιώνα. Αν το ήξερα, οι ελπίδες μου πως θα έβρισκα χρυσό, κοσμήματα και πολύτιμα
αντικείμενα θα ήταν ακόμη πιο μεγάλες. Έχοντας πληρώσει βιαστικά τον κλειδαρά και
σχεδόν με κομμένη την ανάσα, άρχισα να ανασύρω από την κρυψώνα ένα σωρό ανα-
πάντεχα αντικείμενα. Ωστόσο, κανένα κουτί, κανένα συρτάρι δεν περιείχε χρυσά νομί-
σματα ή ακριβά πετράδια. Ήταν ένας θησαυρός αλλιώτικος, αινιγματικός, ασυνήθης
και «εκκεντρικός». Το χρηματοκιβώτιο παρουσιάστηκε ως ένα συνονθύλευμα ετερό-
κλητων αντικειμένων που όλα μαζί φάνταζαν σαν τα σκόρπια κομμάτια ενός παζλ που
και αυτή τη φορά με καλούσε να το λύσω.

Τα ευρήματα αφηγούνται την ιστορία μιας από τις πιο σημαντικές οικογένειες της Σύ-
ρας του 19ου και των αρχών του �0ού αιώνα, της οικογένειας του Αθανάσιου Λαδόπου-
λου και της Όλγας Βαφιαδάκη, με σημαντικές εμπορικές, τραπεζικές, βιομηχανικές και
εφοπλιστικές δραστηριότητες καθώς και σημαίνουσα τοπική και εθνική πολιτική δράση.

Σπάνια έγγραφα, προσωπική αλληλογραφία, ερασιτεχνικές φωτογραφίες, «πολυτα-
ξιδεμένες» καρτ ποστάλ, όπλα, αρχαία νομίσματα, μετάλλια και ποικίλα προσωπικά
αντικείμενα προσφέρουν μια περιήγηση σε έναν ενίοτε αυστηρά προσωπικό «θησαυ-
ρό» μιας άλλης εποχής.

Η Όλγα Βαφιαδάκη, κόρη του Δημητρίου Βαφιαδάκη (δημάρχου Ερμούπολης που
κατά τη διάρκεια της θητείας του ανεγέρθηκε το μεγαλοπρεπές δημαρχείο) και ο Αθα-
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4. Ιδιόγραφη διαθήκη του Ελπιδοφόρου Α. Λαδοπούλου, Ερμούπολη �0.08.1888

5. Πωλητήριο οικίας στον Άγιο Νικόλαο από τον δικηγόρο Σ. Ευλάμπιο στην Σμαράγδα, σύζυγο
Δημητρίου Βαφιαδάκη, αρ. συμβολαίου 801�/�6.11.1884. Η οικία αυτή ανήκε στον Δ. Βαφιαδάκη
και περιήλθε στον Ευλάμπιο από πλειστηριασμό.

6. Πίνακας διανομής της περιουσίας του Δημητρίου Βαφιαδάκη στους κληρονόμους του, �0.07.1898.
Μεταξύ αυτών η κόρη του Όλγα Λαδοπούλου.

4 5
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νάσιος Λαδόπουλος παντρεύονται στα τέλη του 19ου αιώνα. Ο Αθανάσιος ήταν γιος
του Ελπιδοφόρου Λαδόπουλου, εμπόρου και τραπεζίτη με καταγωγή από τη Μακεδο-
νία και αδέρφια του ήταν οι Εμμανουήλ, Αριστοτέλης, Κωνσταντίνος, Μαρία, Αναστα-
σία, Ελένη και Ιφιγένεια, σύζυγος του Θεόδωρου Πετροκόκκινου. Το 1895, μαζί με τα
αδέλφια του ίδρυσαν στην Ερμούπολη κλωστοϋφαντουργείο με την επωνυμία «Αδελ-
φοί Λαδόπουλοι», του οποίου ήταν επικεφαλής. Εκείνη την εποχή το εργοστάσιό του θε-
ωρείτο από τα αντιπροσωπευτικότερα του είδους του.

Δεν είναι τυχαίος ο χαρακτηρισμός που του αποδίδει η εφημερίδα Ήλιος στα 1904,
αποκαλώντας το το τελειώτατον των εν Ανατολή υφαντηρίων. Το 1900, η Όλγα αγο-
ράζει το σπίτι των Χρούσσων όπου βρέθηκε το χρηματοκιβώτιο. Το σπίτι συνορεύει με
το κτήμα της οικογένειας Βαφιαδάκη. Τα Χρούσσα ήταν ένας οικισμός με πολλά πα-
ραδοσιακά σπίτια και μεγαλοπρεπή αρχοντικά. Ο Αθανάσιος και η Όλγα έκαναν τέσ-
σερα παιδιά: τον Ελπιδοφόρο (Μπιμπή), τη Σμαράγδα, την Άννα και τον Δημήτρη. Γύ-
ρω στο 1908 η Όλγα και ο Αθανάσιος χωρίζουν και ο Αθανάσιος πεθαίνει νέος, το
1915. Η Όλγα και τα παιδιά της εξακολουθούν να μένουν στο σπίτι των Χρούσσων κα-
τά διαστήματα, όπου επίσης φαίνεται να μένει από καιρού εις καιρόν και ο Κωνσταντί-
νος, αδελφός του Αθανασίου. Στη δεκαετία του 1910 και αρχές του 19�0, η Όλγα ζει πε-
ρισσότερο στην Αθήνα και το εξωτερικό. Ο Μπιμπής ζει σχεδόν μόνιμα στο εξωτερικό
και ο θείος του Κωνσταντίνος αποδεικνύεται μια σχεδόν μόνιμη φωτογραφική παρου-
σία στις ταξιδιωτικές εξορμήσεις της οικογένειας.

Το χρηματοκιβώτιο φαίνεται πως κλειδώθηκε για τελευταία φορά μετά το 19�6, πα-
ρόλο που μέλη της οικογένειας επισκεπτόνταν τα Χρούσσα και στις επόμενες δεκαετίες.
Το σπίτι των Χρούσσων κατοικήθηκε από τη Σμαράγδα που παντρεύτηκε τον γιατρό
Αναργύρου. Η οικογένειά μου αγόρασε το σπίτι από τη Σμαράγδα Αναργύρου το 1960.
Για πολλά χρόνια πριν πουληθεί, το σπίτι νοικιαζόταν επιπλωμένο σε οικογένειες της Σύ-
ρου για παραθερισμό.

Τα ποικίλα και πολυάριθμα ευρήματά του καλύπτουν την περίοδο από το 1860 μέ-
χρι τις αρχές της δεκαετίας του 19�0 και έχουν σχέση με: την οικογένεια της Όλγας Βα-
φιαδάκη από τον πατέρα της Δημήτριο, την οικογένεια του Αθανάσιου Λαδόπουλου
από τον πατέρα του Ελπιδοφόρο, την οικογένεια της Όλγας με τον Αθανάσιο και τα
παιδιά τους, ιδιαίτερα τον Ελπιδοφόρο (Μπιμπή), και επίσης τον αδελφό του Αθανασί-
ου Κωνσταντίνο Λαδόπουλο.

Τα παλαιότερα έγγραφα στο χρηματοκιβώτιο αφορούν τον πατέρα της Όλγας Βα-
φιαδάκη Δημήτριο και τη γυναίκα του Σμαράγδα. Πρόκειται για αγορές οικημάτων και
οικοπέδων στις πιο προνομιακές περιοχές της Ερμούπολης, του Αγίου Νικολάου και
των Βαποριών. Έχει ενδιαφέρον και μια εκποίηση διά πλειστηριασμού οικίας στον Άγιο
Νικόλαο, με οφειλέτη τον Δ. Βαφιαδάκη (εικ. 5). Ο πίνακας διανομής της περιουσίας
του Δημητρίου Βαφιαδάκη μεταξύ των κληρονόμων (εικ. 6) είναι ιδιαίτερα διαφωτι-
στικός ως προς τον πλούτο του.

Παράλληλα βρέθηκε στο χρηματοκιβώτιο η ιδιόχειρη διαθήκη του πατέρα τού Αθα-
νασίου Λαδόπουλου Ελπιδοφόρου (εικ. 4). Η δήλωση αποδοχής αυτής της διαθήκης ως
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7. Οδηγίες για το άνοιγμα του
χρηματοκιβωτίου. Aναγράφεται
ο κωδικός του, S.Y.R.A.
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νόμιμης από τους κληρονόμους του και η λεπτομερής έκθεση απογραφής της περι-
ουσίας του Ελπιδοφόρου, που, όπως και στην περίπτωση του Δημητρίου Βαφιαδάκη,
είναι εντυπωσιακή.

Οι �8 ονομαστικές μετοχές της Ελληνικής Ατμοπλοΐας (της πρώτης που ιδρύθηκε
στην Ελλάδα), καθεμιά αξίας 500 δρχ. (εικ. 10), ανήκουν σε πολύ γνωστά ονόματα του
στενού οικογενειακού και συγγενικού κύκλου των Λαδόπουλων και είναι ιδιαίτερα κα-
λαίσθητα έγγραφα.

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είναι επίσης μια σειρά από λογαριασμούς (δούναι-λαβείν)
της Όλγας Βαφιαδάκη (εικ. 8) και οι επί σειράν ετών δηλώσεις της «εισοδημάτων εξ οι-
κοδομών», όπου φαίνεται και πότε αγόρασε το σπίτι των Χρούσσων, οι εκκαθαρίσεις λο-
γαριασμών ταξιδιών στο εξωτερικό του ατμόπλοιου Ελπιδοφόρος (εικ. 9) καθώς και αλ-
ληλογραφία με δικηγόρους και δικαστήρια που αφορούν μια κατάσχεση. Θα πρέπει να
σημειωθεί πως μέσα στο χρηματοκιβώτιο υπήρχε ογκωδέστατο κλασέρ με πολλές απο-
δείξεις από πληρωμές ηλεκτρικού, νερού, από αγορές διαφόρων ειδών ρουχισμού και
οικιακής χρήσης, αποδείξεις διδάκτρων και διαμονής σε σχολείο στην Ελβετία μαζί και
αλληλογραφία με δικηγόρους, τράπεζες και συνεργάτες.

Οπωσδήποτε ένα από τα πιο αξιοσημείωτα έγγραφα που βρέθηκαν στο χρηματο-
κιβώτιο είναι οι οδηγίες του κατασκευαστή με τον συνδυασμό του (εικ. 7), που δεν ήταν
άλλος από το όνομα του νησιού: S.Y.R.A.

Ένα αναπάντεχο εύρημα του χρηματοκιβωτίου ήταν ένα ξύλινο κουτί με �50 αρνη-
τικά φωτογραφιών (βλ. σ. 1�) και δύο άλμπουμ με περίπου 1�0 καρτ ποστάλ γραμ-
μένες και άγραφες (βλ. σ. 15). Οι φωτογραφικές εικόνες καλύπτουν μια μεγάλη γκά-
μα θεμάτων όπως εκδρομές, ταξίδια, διασκέδαση, οικογενειακές στιγμές, χόμπι, ενώ
υπάρχουν και ορισμένες πολύ προσωπικού χαρακτήρα. Κυριαρχούν οι καλοντυμένες
κυρίες, οι κομψοί άντρες, οι πόζες με ακριβά αυτοκίνητα και υπέροχα τοπία στις λίμνες
και τα χιονισμένα βουνά της Ελβετίας. Και δεν λείπουν μερικές μοναδικές φωτογραφίες
στα Χρούσσα ή στο διπλανό κτήμα του Βαφιαδάκη. Οι εκδρομές και τα ταξίδια αποτε-
λούσαν μια διαδεδομένη ενασχόληση και ψυχαγωγία της συγκεκριμένης κοινωνικής
τάξης, ενώ ταυτοχρόνως οι εικόνες μας δίνουν την δημόσια αλλά και την ιδιωτική ει-
κόνα της οικογένειας και των προτιμήσεών της (σημαντικό εδώ ότι οι λήψεις είναι ερα-
σιτεχνικές, γεγονός που ενισχύει το προσωπικό βλέμμα πάνω στα πράγματα).

Οι καρτ ποστάλ μαρτυρούν τα ενδιαφέροντα, τους κοσμοπολιτικούς προορισμούς,
το γούστο, την εντυπωσιακή γλωσσομάθεια και το χιούμορ της οικογένειας και των φί-
λων τους. Εικόνες από τα ταξίδια τους στην Ελβετία, την Ιταλία, τη Γαλλία, την Αγγλία,
εικόνες από τη Σύρο (βλ. σ. 15, 16, 18, �7), πριν και μετά την ανέγερση του δημαρχεί-
ου από τον Τσίλλερ, εικόνες από τη Μεσολυμπιάδα της Αθήνας του 1906, αλλά και μια
σειρά από ρομαντικές και χιουμοριστικές καρτ ποστάλ των αρχών του �0ού αιώνα. Ο
όμορφος Ελπιδοφόρος (Μπιμπής) αναδεικνύεται το κυριότερο πρόσωπο αναφοράς
στις καρτ ποστάλ, είτε αυτές προέρχονται από οικογένεια ή από φίλους και φίλες. Με-
ρικές από τις καρτ ποστάλ που αντάλλασσε η οικογένεια και είναι πραγματικά αρι-
στουργήματα επιστολογραφίας, αυτής της τόσο ενδιαφέρουσας ξεχασμένης τέχνης.
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8. Λογαριασμός (δούναι-λαβείν) της Όλγας Δ. Βαφιαδάκη με τους Ν. και Σ. Βαφιαδάκη, �1.1�.191�

9. «Εκκαθάρισις ταξειδίου». Λογαριασμός του ατμόπλοιου Ελπιδοφόρος από το West Hartlepool
στην Αγγλία προς την Αλεξάνδρεια, «έτος 16ον, ταξείδιον 4ον», 08.05.1915.

8

9
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10. Ονομαστική μετοχή της Ελληνικής Ατμοπλοΐας αξίας 500 δραχμών, Ερμούπολη �5.07.1877

11. Διαβατήριο του Ελπιδοφόρου Α. Λαδόπουλου, για να μεταβεί στην Ελβετία «διά υποθέσεις του»,
Αθήνα 1�.05.1906. Περιγραφή: 14 ετών, μέτριο ανάστημα, μαύρα μαλλιά, μάτια γαλανά.

10
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Το χρηματοκιβώτιο επεφύλασσε πολλές εκπλήξεις. Μέσα σ’ ένα δερμάτινο πορτο-
φολάκι υπήρχαν φακελάκια με μαλλάκια παιδιών και ένα συγκινητικό σημειωματάκι της
μάνας Όλγας προς τα δυο της αγόρια Ελπιδοφόρο (Μπιμπή) και Δημήτριο που τους
συμβούλευε να προστατεύουν πάντα τις αδελφές τους.

Επίσης περιείχε μια συλλογή νομισμάτων (βλ. σ. 17). Νομίσματα αρχαία, αθηναϊκά
και πελοποννησιακά, νομίσματα με Πτολεμαίους βασιλείς της Αιγύπτου, νομίσματα Ρω-
μαίων αυτοκρατόρων όπως του Βεσπασιανού, του Σεπτίμιου Σεβήρου και της δεύτερης
γυναίκας του Ιουλίας Δόμνας, του Γορδιανού Γ ,́ του Μαξιμίνου Α΄(του Θρακός), του
Διοκλητιανού, του Κώνσταντος και του Κρίσπου (της οικογένειας του Μεγάλου Κων-
σταντίνου) και, τέλος, του Ιουλιανού Β ,́ του γνωστού ως Παραβάτη. Ακόμη και νομί-
σματα των αυτοκρατόρων του Βυζαντίου Ιουστινιανού, του Μαυρικίου και του Λέοντος
Δ ,́ καθώς και αρκετά νεότερα νομίσματα, ελληνικά και ξένα. Η συλλογή συμπληρώνε-
ται από εντυπωσιακά στρατιωτικά παράσημα και από δύο αναμνηστικά μετάλλια, ένα
ασημένιο και ένα χάλκινο από την Exposition Universelle του Παρισιού του 1889.

Το χρηματοκιβώτιο ήταν γεμάτο κουτιά κάθε μεγέθους, ξύλινα, τσίγκινα, ασημένια,
ακόμη κι ένα σε στυλ μαρκετερί με τέσσερα κουμπιά με συνδυασμό, μάλλον για να φυ-
λάσσονται κοσμήματα πάνω σε έπιπλο τουαλέτας γυναικείο. Καθένα τους έκρυβε μια
έκπληξη, από μικροπράγματα καθημερινής χρήσης όπως συνδετήρες και κουμπιά μέ-
χρι μενταγιόν, επώνυμες ξυριστικές λεπίδες, ασημένιες σπιρτοθήκες και αναπτήρες με
φυτίλι, διακοσμητικές καρφίτσες, τσαντάκια κάθε λογής αλλά και συλλεκτικά ενθύμια.

Η αναδίφηση στο χρηματοκιβώτιο μοιάζει σαν να μπαίνουμε ελεύθερα στο σπίτι των
ιδιοκτητών του, στο γραφείο με τα χαρτικά, στη βιβλιοθήκη με τα έγγραφα, στα συρτάρια
με τους λογαριασμούς, στο μπάνιο με τα ξυριστικά και τις δερμάτινες θήκες για κολό-
νιες, στην κρεβατοκάμαρα με τα ρολόγια και τα σταυρουδάκια των παιδιών, στο σαλόνι
με τα ασημένια και τσίγκινα είδη καπνιστού και την κασετίνα με τα όπλα μονομαχίας.

Ο θησαυρός γίνεται κάτι περισσότερο από το σύνολο της περιγραφής των μεμο-
νωμένων αντικειμένων του χρηματοκιβωτίου. Δίνει στον αναγνώστη και στον θεατή τη
δυνατότητα να περιπλανηθεί στον χωροχρόνο μιας οικογένειας μιας άλλης εποχής. Από
μόνα τους πολλά κομμάτια έχουν ιστορικό, αρχαιολογικό και καλλιτεχνικό ενδιαφέρον
και αρκετά από αυτά έχουν και ιδιαίτερη αξία. Πολλά κομμάτια είναι απoλύτως προ-
σωπικά, που σαν διάφανη ζελατίνα έρχονται και αγκαλιάζουν όλα τα άλλα.

Το πιο σημαντικό είναι πως γύρω από αυτή την ιστορία αιωρούνται πολλά ανα-
πάντητα ερωτήματα. Το βασικό είναι γιατί άραγε να έμεινε το χρηματοκιβώτιο κλειστό
τόσα χρόνια; Πώς εξηγείται η παρουσία τόσο διαφορετικών αντικειμένων μέσα σε ένα
χρηματοκιβώτιο; Μήπως κάποιος ήθελε να κρύψει κάτι; Και αν ναι, τι ήταν αυτό; Μή-
πως, αντίστοιχα, κάποιος θεώρησε ότι έχει χρέος να διαφυλάξει κάτι; Μήπως υπήρχε μια
«γενική οδηγία», ένα «οικογενειακό συμφωνητικό» του τύπου «αυτό δεν το ανοίγου-
με»; Μήπως επικρατούσε η άποψη ότι δεν περιέχει τίποτα άξιο λόγου; Από την άλλη
πλευρά μήπως κάποια στιγμή προέκυψε κάποιος εξωτερικός κίνδυνος, μια αίσθηση
επείγοντος; Ένα γεγονός που να ανάγκασε την οικογένεια να πει «τα μαζεύουμε άρον
άρον και γεμίζουμε το χρηματοκιβώτιο με ό,τι θεωρούμε πολύτιμο»; Σε αυτή άραγε την
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περίπτωση τα μέλη τη οικογένειας παίρνουν μαζί τους τα χρυσαφικά αλλά κλειδώνουν
όσα αντικείμενα έχουν συναισθηματική και οικογενειακή αξία; Ήξεραν άραγε αυτοί οι
άνθρωποι ότι δεν θα ξαναγυρίσουν; Και αν συνέβη αυτό, ποια ήταν η αιτία; Ποιος ήταν
άραγε αυτός ο κίνδυνος; Και κάτι ακόμη κομβικής σημασίας. Γιατί δεν βρέθηκε κάπου
ο συνδυασμός και τα κλειδιά του χρηματοκιβωτίου; Και γιατί δεν ασχολήθηκε η Σμα-
ράγδα, κόρη του Αθανάσιου Λαδοπούλου, με αυτό, δεδομένου ότι έζησε στο σπίτι των
Χρούσσων αρκετά χρόνια αφότου κλειδώθηκε; Ερωτήματα σημαντικά και αναπάντητα
που αφήνουν κενά στην αφήγηση αλλά και ανάλογες προκλήσεις για όσους ενδιαφέ-
ρονται να λύσουν τον γρίφο αυτού του θησαυρού.

Στις επόμενες σελίδες του καταλόγου παρουσιάζουμε σύντομα ιστορικά των οικο-
γενειών που συνδέονται με το χρηματοκιβώτιο για να δώσουμε στον αναγνώστη μιαν
αίσθηση της εξέχουσας σημασίας τους την εποχή εκείνη. Στη συνέχεια παραθέτουμε
μερικές αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες από τα ευρήματα, δεδομένου ότι θα ήταν
αδύνατον να συμπεριληφθούν στον κατάλογο όλα τα πολυάριθμα ευρήματα του χρη-
ματοκιβωτίου.

ΑΓΙΣ Δ. ΤΣΟυΡΟΣ

(Το οκτάχρονο τότε αγόρι που ανακάλυψε το χρηματοκιβώτιο)
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ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Στο χρηματοκιβώτιο βρέθηκαν μέσα σε ένα ξύλινο κουτί �50 περίπου αρνητικά, τα πε-
ρισσότερα τύπου roll-film 1�� μεγάλου format (σε κυκλοφορία από το 190�), με βάση
ζελατίνας μεγέθους 9x1� εκ. Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν με μηχανή τύπου box cam-
era. Το κουτί περιείχε ακόμη και � γυάλινες φωτογραφικές πλάκες και μερικές εκτυ-
πωμένες φωτογραφίες της οικογένειας Λαδόπουλου από τη δεκαετία του 1890. Δεν
υπάρχουν στοιχεία για την ταυτότητα των φωτογράφων. Με εξαίρεση τον Αθανάσιο, τον
Ελπιδοφόρο (Μπιμπή) και τον Κωνσταντίνο Λαδόπουλο, τα περισσότερα από τα υπό-
λοιπα εικονιζόμενα πρόσωπα δεν στάθηκε δυνατόν να ταυτοποιηθούν. Σημαντικά βοη-
θήματα στην ταυτοποίηση υπήρξαν το βιβλίο του Αντώνη Μαρκουλή Η κλωστοϋφαν-
τουργία στη Σύρα από τον 19ο στον 20ό αιώνα, β΄ έκδοση, Δήμος Ερμούπολης
�009, το φωτογραφικό αρχείο των ΓΑΚ Νομού Κυκλάδων, αλλά και οι συζητήσεις με
απογόνους της οικογένειας. Εικάζουμε πως στις φωτογραφίες αυτές εικονίζονται επί-
σης η Όλγα Βαφιαδάκη και οι κόρες της, αλλά η υπόθεσή μας δεν έχει επιβεβαιωθεί.
Οι φωτογραφίες έχουν τραβηχτεί στην Ελλάδα, πολλές από αυτές στα Χρούσσα στη Σύ-
ρο, και στο εξωτερικό, κυρίως στην Ελβετία, τη Γαλλία και την Αγγλία. Λεζάντες υπάρ-
χουν στις φωτογραφίες με επιβεβαιωμένη ταυτοποίηση προσώπων και τόπων.
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ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΑ ΔΕΛΤΑΡΙΑ

Τα 1�0 περίπου επιστολικά δελτάρια που βρέθηκαν στο χρηματοκιβώτιο, άλλα γραμμέ-
να και άλλα άγραφα, πέρα από το θεματικό και αισθητικό τους ενδιαφέρον δημιουργούν
μια έντονη αίσθηση οικειότητας σε όποιον τα διαβάσει και είναι γεμάτα χιούμορ. Είναι
εντυπωσιακό το γεγονός ότι οικογένεια και φίλοι αλληλογραφούν μεταξύ τους με μεγά-
λη ευχέρεια στα ελληνικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά και τα αγγλικά. Πολλές κάρτες απευ-
θύνονται στον Ελπιδοφόρο (Μπιμπή) και έχουν σταλεί από τη μητέρα του Όλγα ή από
δεσποινίδες μεταξύ των οποίων φαίνεται πως ήταν ιδιαιτέρως δημοφιλής.
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Το χρηματοκιβώτιο περιείχε πληθώρα ετερόκλητων αντικειμένων. Μεταξύ άλλων βρέ-
θηκαν: μία κασετίνα με � γαλλικές πιστόλες μονομαχίας Gastinne Renette του 1840 δια-
μετρήματος 50 mm (μαύρη πυρίτιδα και καψούλι), ένα ξύλινο κουτί σε στυλ μαρκετε-
ρί με τέσσερα κουμπιά με συνδυασμό, κατά πάσα πιθανότητα για να φυλάσσονται κο-
σμήματα, ρολόγια τσέπης INVICTA, ασημένιες θήκες για σπίρτα και τσιγάρα, ξυριστι-
κή λεπίδα J.A. Henckels. Solingen, Zwillingswerk και ένα πλήρες σετ της Gilette.

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Μέσα σ’ ένα κουτί βρέθηκαν αρχαία νομίσματα της Αθήνας, της Αμφίπολης, της Θεσσα-
λίας, της Πελοποννήσου καθώς και των ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων. Από τη Μι-
κρά Ασία βρέθηκε μόνον ένα νόμισμα της Περγάμου. Η συλλογή περιλαμβάνει επίσης
δύο νομίσματα Πτολεμαίων βασιλέων, αλλά και Ρωμαίων και Βυζαντινών αυτοκρατό-
ρων.

Αμφίπολη, 187–�1 π.Χ. Διοκλητιανός, �84–�05 μ.Χ. Γορδιανός ΙΙΙ, ��8–�44 μ.Χ. Ιουλιανός Β́ , �61–�5� μ.Χ.

Φωτογραφίες: Γιώργος Τσέλιος
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12–13. Επιστολικά δελτάρια, Σύρος, τέλη 19ου και αρχές �0ού αιώνα.
14. Ο ανδριάντας του Δ. Βαφιαδάκη, δημάρχου Σύρου 15. Tο δημαρχείο, Ερμούπολη

12

13

14 15
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Η ΕΡΜΟΥπΟλΗ ΤΟν 19Ο ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 20ΟΥ ΑΙΩνΑ
ΤΕΣΣΕΡΙΣ γΕνΙΕΣ λΑδΟπΟΥλΩν ΣΤΗ ΣΥΡΟ1

Η Ερμούπολη έχει χαρακτηριστεί ως ένα καταπληκτικό ιστορικό και πολιτισμικό φαι-
νόμενο.� Τον 19ο αιώνα αναδείχθηκε ως το πρώτο κέντρο με τη μεγαλύτερη οικονο-
μική, βιομηχανική, κοινωνική και πολεοδομική ανάπτυξη στην ελεύθερη Ελλάδα. Το
λιμάνι της συγκέντρωνε το σύνολο σχεδόν του εισαγωγικού και του διαμετακομιστικού
εμπορίου στις πρώτες δεκαετίες του ελληνικού κράτους. Η Ερμούπολη ανέπτυξε τη
ναυτιλία, τη ναυπηγική και τη βυρσοδεψία και αργότερα την κλωστοϋφαντουργία.� Θα
παραθέσουμε παρακάτω σύντομα βιογραφικά του παππού και πατέρα του Αθανασίου
Λαδόπουλου καθώς και των αδελφών του και των παιδιών τους μαζί με μια εικόνα των
πιο σημαντικών οικονομικών και πολιτικών δραστηριοτήτων της οικογένειας που χω-
ρίς αυτήν θα ήταν δύσκολο να μεταφέρουμε στον αναγνώστη του καταλόγου και επι-
σκέπτη της έκθεσης το περιεχόμενο της ζωής των ιδιοκτητών του χρηματοκιβωτίου.

Μια επίσης εξαιρετικά σπουδαία φυσιογνωμία στην ιστορία μας είναι ο Δημήτριος
Βαφιαδάκης, ο πατέρας της Όλγας. Έμπορος, πλοιοκτήτης, τοκιστής, βιομήχανος, κτη-
ματίας, Χιώτης πρόσφυγας στη Σύρο, δήμαρχος της Ερμούπολης για �0 χρόνια, απο-
τελεί το κεντρικό πρόσωπο πάνω στο οποίο μπορεί να τυποποιηθεί η οικονομική, κοι-
νωνική και πολιτική ανέλιξη της πόλης αυτής μετά το 1870. Παντρεύτηκε τη Σμαράγδα
Κρίνου και η αδελφή του Μαρουσώ παντρεύτηκε τον πάμπλουτο έμπορο Σταμάτιο
Πρώιο. Είχε τέσσερα παιδιά, την Αριέττα, τον Νικόλαο, την Όλγα και τον Σταμάτιο.4

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΔΟΠΟυΛΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1784 – ΣυΡΟΣ 1876)

Είναι ο γενάρχης της οικογένειας. Εγκαταστάθηκε στη σχηματιζόμενη Ερμούπολη το
18��. Καταγόταν από τις Σέρρες και είχε ήδη ασχοληθεί με το εμπόριο στη Θεσσαλονί-
κη. Γύρω στο 18�0 μετείχε στην εμπορική επιχείρηση «Αθανάσιος Λαδόπουλος και Γρη-
γόριος Πάικος». Εμπορευόταν με διάφορους οίκους σε Ανατολή και Δύση ποικίλα προϊ-

1 Τα σχετικά με τους Λαδόπουλους κείμενα του καταλόγου βασίστηκαν σε μεγάλο βαθμό στο έργο: Βασιλι-
κή Θεοδώρου – Χρήστος Λούκος, Το αρχείο της βιομηχανίας «Κλωστήριον και Υφαντήριον Ε. Λαδο-
πούλου Υιών εν Σύρω», Αθήνα, ΕΜΝΕ, 1996. Στο δημοσίευμα αυτό, εκτός από την ιστορική εισαγωγή, πα-
ρατίθεται και ο κατάλογος των εγγράφων και καταστίχων του αρχείου Λαδόπουλου που απόκειται στα ΓΑΚ-
Αρχεία Νομού Κυκλάδων με έδρα την Ερμούπολη. Στο πλούσιο αυτό αρχείο αναδεικνύεται κυρίως η λει-
τουργία του εργοστασίου αλλά παράλληλα ανιχνεύεται και η δράση των Λαδόπουλων στον εμπορικό, τρα-
πεζικό και εφοπλιστικό τομέα, καθώς και στην πολιτική. Σε κάποια τεκμήρια προβάλλεται και ο τρόπος ζωής
μελών της οικογένειας.
� Πρόλογος, Σύρος και Ερμούπολη – Συμβολές στην ιστορία του νησιού, 15ος-20ός αι., Ινστιτούτο Νε-
οελληνικών Ερευνών 101, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα �008. � Χατζηιωάννου, Μαρία Χριστίνα, «Σύρος,
το Λίβερπουλ της Ελλάδος – συγκρότηση και ανάπτυξη δύο εμπορικών λιμανιών του 19ου αιώνα», Σύρος
και Ερμούπολη – Συμβολές στην ιστορία του νησιού, 15ος-20ός αι., ό.π. 4 Δράκος, Θωμάς, «Πολιτι-
κές έριδες στην Ερμούπολη της Σύρου επί δημαρχίας Δημητρίου Βαφιαδάκη», Σύρος και Ερμούπολη –
Συμβολές στην ιστορία του νησιού, 15ος-20ός αι., ό.π.
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16. Ο Αθανάσιος Ε. Λαδόπουλος. 17. Αριστερά ο Αθανάσιος Ε. Λαδόπουλος, δίπλα του η σύζυγός του Όλγα
Βαφιαδάκη και πρώτη από δεξιά πιθανώς η μητέρα του Άννα Μαγκάκη-Λαδοπούλου, περί το 1888.
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όντα και κυρίως δέρματα. Μετείχε στη δημογεροντία και μετά στο δημοτικό συμβού-
λιο της Ερμούπολης, εκλέχτηκε εμποροδίκης και ήταν μέλος του Εμπορικού Επιμελη-
τηρίου. Στη δεκαετία του 1860 ίδρυσε νέο εμπορικό οίκο: «Λαδόπουλος Αθανάσιος και
υιός, έμποροι». Η σύζυγός του Ευπραξία καταγόταν από τη Θεσσαλονίκη, και μαζί της
απέκτησε τέσσερα παιδιά, τρεις κόρες και έναν γιό. Πέθανε το 1876 σε ηλικία 91 ετών.
Η περιουσία που μεταβίβαζε στον γιό του Ελπιδοφόρο και την κόρη του Φεβρωνία αν-
τιπροσώπευε σημαντική συσσώρευση: �00.000 δρχ.

ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ ΛΑΔΟΠΟυΛΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1815 – ΣυΡΟΣ 1891)

Εκπρόσωπος της δεύτερης γενιάς, επιχείρησε άνοιγμα και σε νέες δραστηριότητες, εφο-
πλιστικές και τραπεζικές. Σπούδασε στο πανεπιστήμιο της Αθήνας νομικά και στο Παρίσι.
Συνέχισε το εμπόριο δερμάτων και άλλων ειδών που ασκούσε ο πατέρας του. Παράλληλα
ίδρυσε τραπεζικό οίκο στο όνομά του. Ήταν μέτοχος της Ελληνικής Ατμοπλοΐας, μέλος
του διοικητικού της συμβουλίου και κατά διαστήματα διευθυντής, δημοτικός σύμβουλος,
επαρχιακός σύμβουλος, εμποροδίκης, πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου κ.λπ. Δείγ-
ματα της οικονομικής και κοινωνικής του θέσης θα μπορούσαν να θεωρηθούν η διώρο-
φη μαρμαρόκτιστη οικία του στη δυτική πλευρά της πλατείας του δημαρχείου (στεγάζει σή-
μερα το Ιστορικό Αρχείο), η έπαυλη στη Δελλαγράτσια, ο μαρμάρινος τάφος του (έργο του
γλύπτη Γ. Βιτάλη, μια τοπική εφημερίδα έγραψε το 1891: επί τω θανάτω του εσείσθη η
Ερμούπολις πάσα ). Το ύψος της περιουσίας του εκτιμήθηκε, κατά την απογραφή της, σε
περισσότερα από �.000.000 δραχμές. Το 1860 παντρεύτηκε την Αννέτα Ε. Μαγκάκη, με την
οποία απέκτησε οκτώ παιδιά, τέσσερα αγόρια και τέσσερα κορίτσια.

ΟΙ ΓΙΟΙ ΤΟυ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟυ ΛΑΔΟΠΟυΛΟυ

Η τρίτη γενιά των Λαδόπουλων, πολυπληθέστερη, επεκτείνει τις επιχειρηματικές της
δραστηριότητες και ενισχύει τον ηγετικό της ρόλο στην τοπική κοινωνία. Σύμφωνα με
την πατρική εντολή, που διατυπώνεται στη διαθήκη, οι τέσσερεις γιοί του Ελπιδοφόρου
(Αθανάσιος, Εμμανουήλ, Αριστοτέλης, Κωνσταντίνος) ιδρύουν το 189� την ομόρρυθ-
μη εμπορική εταιρεία «Ελπιδοφόρου Λαδοπούλου υιοί», η οποία, με διάφορες τρο-
ποποιήσεις, θα στεγάσει όλες τις δραστηριότητες της οικογένειας.

Οι τέσσερις γιοί του Ελπιδοφόρου Λαδόπουλου ήταν συγχρόνως τραπεζίτες, έμπο-
ροι, πλοιοκτήτες και βιομήχανοι. Κατείχαν μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές τράπεζες
στην Ερμούπολη, μετείχαν στην ίδρυση της «Νέας Ελληνικής Ατμοπλοΐας» (189�-1906)
και ήταν συνιδρυτές της εταιρείας «Νεώριον και Μηχανουργεία Σύρου». Αγόρασαν δύο
ατμόπλοια, τον Ελπιδοφόρο και τον Ελπιδοφόρο Β ,́ ενεπλάκησαν στο εμπόριο αποι-
κιακών και ίδρυσαν το 1895 το μεγαλύτερο τότε κλωστοϋφαντουργείο στην Ερμούπολη
(«Κλωστήριον και υφαντήριον Ε. Λαδοπούλου υιών εν Σύρω»). Διαθέτοντας εμπειρία
στο εμπόριο, τις τραπεζικές εργασίες και τις εφοπλιστικές δραστηριότητες τόλμησαν, εκ-
μεταλλευόμενοι και την ευνοϊκή συγκυρία (διαθέσιμο άνεργο εργατικό δυναμικό κ.λπ.)
να επενδύσουν και στη βιομηχανία. Το εγχείρημά τους εγγράφεται σε μια προσπάθεια
και άλλων Συριανών κεφαλαιούχων να στηρίξουν την τοπική οικονομία. Η ομόρρυθμη
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18. Η οικογένεια Λαδόπουλου. Καθιστοί από δεξιά ο Κωνσταντίνος Ε. Λαδόπουλος και ο ανιψιός του Ελ-
πιδοφόρος (Μπιμπής) Α. Λαδόπουλος. Όρθια από αριστερά πιθανώς μία από τις αδελφές του Ελπιδο-
φόρου, η Σμαράγδα ή η Άννα, και στη μέση με το σκυλάκι η Όλγα Βαφιαδάκη. 19. Όρθιος ο Ελπιδο-
φόρος (Μπιμπής) Α. Λαδόπουλος και καθιστή δεξιά η Όλγα Βαφιαδάκη. 20. Ο Αριστοτέλης Ε. Λαδό-
πουλος(;) στον κήπο του κτήματος του Δ. Βαφιαδάκη στα Χρούσσα. Πίσω ο ανδριάντας του Δημητρί-
ου Βαφιαδάκη. 21. Ο Κωνσταντίνος Ε. Λαδόπουλος (1877-19�6) στο εξωτερικό, δεκαετία 1907-1917.

18 19

20 21
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22. Ο Κωνσταντίνος Ε. Λαδόπουλος με φίλους σε ένα από τα πρώτα αυτοκίνητα της οικογένειας,
δεκαετία 1907-1917. 23. Φιλική συνάθροιση. Αριστερά όρθιος ο Κωνσταντίνος Ε. Λαδόπουλος.

22

23
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εταιρεία τους μετατράπηκε το 19�7 σε ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Βιομηχανία
Βάμβακος Ανώνυμος Εταιρεία Σύρου».

Μαρτυρίες που προέρχονται από το σωζόμενο αρχείο αυτής της βιομηχανίας5 επι-
βεβαιώνουν την εικόνα μιας οικογένειας που απολαμβάνει άνετη ζωή για τα μέτρα της
εποχής (πολυτελείς κατοικίες στην Ερμούπολη και στις εξοχές της Σύρου, κατοικίες
στην Αθήνα, ταξίδια στο εξωτερικό, σπουδές των τέκνων εκτός Ελλάδας κ.λπ.). Οι Λα-
δόπουλοι είναι από τους πρώτους που διαθέτουν αυτοκίνητο στις αρχές του αιώνα. Από
τις αποδείξεις προσωπικών εξόδων φαίνονται τα ποσά που διαθέτουν για ένδυση, τε-
λετές, επισκευές οικιών, δώρα, συνδρομές στο θέατρο, φιλανθρωπία κ.ά.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ε. ΛΑΔΟΠΟυΛΟΣ (ΣυΡΟΣ 1864 – ΑΘΗΝΑ 1915)

«Αρχηγός» των Λαδόπουλων την περίοδο αυτή είναι στην αρχή ο πρωτότοκος Αθανά-
σιος. Έμπορος, τραπεζίτης, εφοπλιστής και βιομήχανος, φαίνεται να πρωτοστατεί στα
δρώμενα της συριανής κοινωνίας κατά τη μετάβαση στον �0ό αιώνα. Σύγχρονοί του, εν-
τυπωσιασμένοι από την προσπάθειά του να εμπορευτεί απευθείας με τις Ινδίες, τον θε-
ωρούν χαρακτηριστικό αντιπρόσωπο της τρίτης γενιάς των Ερμουπολιτών.

Ο Αθανάσιος παντρεύτηκε τον 1885 την Όλγα, κόρη του επί πολλά έτη δημάρχου
και ισχυρότερου οικονομικού παράγοντα της Ερμούπολης Δημήτριου Βαφιαδάκη, με
την οποία απέκτησαν τον Ελπιδοφόρο και τον Δημήτριο που σπούδασαν στο Ινστιτού-
το Schmidt στην Ελβετία, τη Σμαράγδα και την Άννα. Το ζευγάρι χώρισε το 1908. Ο
Αθανάσιος μετείχε στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ερμούπολης και εκλέχθηκε βουλευτής
της επαρχίας Κυκλάδων με το δεληγιαννικό κόμμα. Το 1897 αποχώρησε από την εται-
ρεία και από το 1906 κατοικούσε στην Αθήνα. Πέθανε το 1915. Από την αλληλογραφία
φαίνεται πως η οικογένεια ήταν εξαιρετικά πολύγλωσση και πολυταξιδεμένη.

ΕΜΜΑΝΟυΗΛ Ε. ΛΑΔΟΠΟυΛΟΣ (ΣυΡΟΣ 1870 – ΑΘΗΝΑ 19�6)

Δευτερότοκος γιός του Ελπιδοφόρου ο Εμμανουήλ αναλαμβάνει τον ηγετικό ρόλο στην
οικογένεια μετά τον θάνατο του Αθανασίου. Διδάκτωρ της Νομικής Αθηνών και με ιδι-
αίτερες οικονομολογικές γνώσεις, γίνεται βουλευτής και τρεις φορές υπουργός Οικονο-
μικών: στις αντιβενιζελικές κυβερνήσεις Στράτου και Πρωτοπαπαδάκη το 19��, λίγο πριν
την κατάρρευση του μικρασιατικού μετώπου, και στην κυβέρνηση Ευταξία της παγκαλι-
κής περιόδου (19�6). Για ένα διάστημα θα συνεργαστεί με τον Βενιζέλο: στις εκλογές της
�5 Σεπτεμβρίου 19��, όπου σε εθνικό επίπεδο τα δυο μεγάλα κόμματα, οι Φιλελεύθε-
ροι και οι Λαϊκοί, αναδείχθηκαν σχεδόν ισοδύναμα, ο Εμμανουήλ Λαδόπουλος μετείχε
στο ψηφοδέλτιο των Φιλελευθέρων, αλλά δεν εκλέχθηκε γιατί στη Σύρο η υπεροχή του
Λαϊκού κόμματος ήταν πλέον σαφής. Είχαν παρέλθει μόλις τέσσερα χρόνια από τότε
που υποστήριζε ότι ο βενιζελισμός ήταν υπεύθυνος για τα μεγαλύτερα δεινά της χώρας.

Ο Εμμανουήλ Λαδόπουλος ασφαλώς είναι ο σημαντικότερος οικονομικός και πο-

5 ΓΑΚ-Αρχεία Νομού Κυκλάδων.
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λιτικός παράγοντας στη Σύρο του Μεσοπολέμου, μετέχει στο Δημοτικό Συμβούλιο της
Ερμούπολης και επανειλημμένως εκλέγεται πρόεδρος της Ένωσης Βιομηχάνων Σύρου.
Πρωτοστατεί στον έλεγχο του εργατικού κινήματος και στην αντιμετώπισή του με πα-
τερναλιστικά κυρίως μέτρα. Παντρεύτηκε το 1898 τη Μαρία, κόρη του δημάρχου και
βιομήχανου Κ. Τσιροπινά, η οποία πήρε προίκα 500.000 δρχ. Απέκτησαν τρία παιδιά:
την Καλλιόπη, τον Ελπιδοφόρο και την Άννα. Πέθανε στην Αθήνα το 19�6.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Ε. ΛΑΔΟΠΟυΛΟΣ (ΣυΡΟΣ 1875 – ΑΘΗΝΑ 1965)

υπήρξε και αυτός συνιδιοκτήτης και διοικητής του Νεωρίου, και ασχολήθηκε με τον
εφοπλιστικό κλάδο της οικογενειακής επιχείρησης. Παντρεύτηκε την Καίτη Κοντολέον-
τος και απέκτησε έναν γιό, τον Αθανάσιο. Με τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας το
19�7 ανέλαβε γενικός διευθυντής του εργοστασίου έως τη μεταφορά του στην Αθήνα.
Διορίστηκε δήμαρχος Ερμούπολης την περίοδο 1940-1941 και παύθηκε με την άφιξη
των Ιταλών.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΛΑΔΟΠΟυΛΟΣ (ΣυΡΟΣ 1877–19�6)

Ο τέταρτος γιός του Ελπιδοφόρου σπούδασε στο Βέλγιο αλλά και σε άλλες πόλεις της
Ευρώπης «περί την κλωστοϋφαντουργίαν» (εφημερίδα Ήλιος, 18 Οκτωβρίου 1897).
Ήταν πολυμαθέστατος, ανέλαβε τεχνικός υπεύθυνος στο εργοστάσιο και βοήθησε τους
αδελφούς του στην ανάπτυξη της βιομηχανίας. Επισκεπτόνταν συχνά τις βιομηχανίες κα-
τασκευής μηχανημάτων στο εξωτερικό. Όταν η Σύρος προσχώρησε στο στρατόπεδο της
Εθνικής Άμυνας το 1916, διώχθηκε ως αντιβενιζελικός. Από τις αρχές του �0ού αιώνα
κατοικούσε στην Αθήνα μαζί με τον αδελφό του Αθανάσιο, αλλά επισκεπτόταν συχνά τη
Σύρο. Πέθανε άγαμος. Η εφημερίδα Θάρρος της 17ης Σεπτεμβρίου 19�6 αναγγέλον-
τας τον θάνατό του πλέκει το εγκώμιό του χαρακτηρίζοντάς τον εκτός των άλλων μια
ξεχωριστή προσωπικότητα. Ήταν αγαπητός και απλός.6

ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ Ε. ΛΑΔΟΠΟυΛΟΣ (1911 – 1945 ΣΤΟ ΝΑυΑΓΙΟ ΤΟυ ΣπΕρχΕιοΥ)
KAI ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ (ΜΠΙΜΠΗΣ) Α. ΛΑΔΟΠΟυΛΟΣ (ΣυΡΟΣ 1891–;)

Γνωστός στους οικείους ως Έλπης. Ο δυναμικότερος εκπρόσωπος της τέταρτης γενιάς
των Λαδόπουλων, γιός του Εμμανουήλ και της Μαρίας Κ. Τσιροπινά. Σπούδασε στην
Οξφόρδη. Μετά τον θάνατο του πατέρα του Εμμανουήλ υπήρξε συνδιαχειριστής της
βιομηχανίας μαζί με τον θείο του Αριστοτέλη. Επιδίωξε μια άλλη σχέση εργοδότη και
εργαζομένων και φαίνεται ότι ήταν ευρύτερα αγαπητός. Συγκατένευσε τελικά στη μετα-
φορά στα 194�-194� του εργοστασίου στην Αθήνα, προς μεγάλη πίκρα των Συριανών.
Στην Κατοχή πρωτοστάτησε από την Αθήνα, κυρίως μέσω του Ερυθρού Σταυρού, στην
αποστολή τροφίμων στους δοκιμαζόμενους συμπολίτες του. Πνίγηκε μαζί με την οι-

6 Αντώνης Μαρκουλής, Η κλωστοϋφαντουργία στη Σύρα από τον 19ο στον 21ο αιώνα, β´έκδοση, Δή-
μος Ερμούπολης, 199�.
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κογένειά του (τη μητέρα του, τη σύζυγό του Ντέσσυ, το γένος Δαμαλά, και τις δυο κό-
ρες του) στο ναυάγιο του πλοίου Σπερχειός τον Μάιο του 1945.

Για τον ξάδελφό του επίσης Ελπιδοφόρο (Μπιμπή), έναν απο τους πρωταγωνιστές
της ιστορίας μας, δεν γνωρίζουμε πολλά. Φαίνεται, όπως προκύπτει από μαρτυρίες απο-
γόνων της οικογένειας, πως οι δύο εξάδελφοι Ελπιδοφόροι ήταν διαμετρικά αντίθετοι σαν
προσωπικότητες. Του Μπιμπή του άρεσε να ζει τη ζωή του, του άρεσαν τα τυχερά παι-
χνίδια, οι γυναίκες, τα ταξίδια, η διασκέδαση. Μια ενδιαφέρουσα και γοητευτική φυσιο-
γνωμία που θα τη συναντήσουμε σε πολλές απο τις φωτογραφίες της έκθεσης.

Ο αδερφός του Δημήτριος πνίγηκε με τη σύζυγό του και αυτός στο ναυάγιο του
Σπερχειού.

ΤΟ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟυΡΓΕΙΟ

Το κλωστοϋφαντουργείο χτίστηκε στην άκρη της Ερμούπολης, στον δρόμο που οδηγεί
στην Ποσειδωνία και στον χώρο του πρώην βυρσοδεψείου Καλουτά που το αγόρασε σε
πλειστηριασμό το 189� ο Εμμανουήλ Λαδόπουλος. Πρόκειται για ένα επίμηκες κτίριο
με αραιά παράθυρα, χαρακτηριστικό της βιομηχανικής αρχιτεκτονικής του τέλους του
19ου αιώνα, αλλά και της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής της Ερμούπολης. Το εργοστάσιο διέ-
θετε στο ξεκίνημά του (1895) 10.000 ατράκτους και άλλα μηχανήματα της πιο προηγ-
μένης τεχνολογίας, και απασχολούσε �50-�00 άτομα, τα περισσότερα από τα οποία
ήταν κορίτσια, αριθμός που αυξήθηκε σημαντικά τα επόμενα χρόνια. Οι ώρες εργασίας
κυμαίνονταν μεταξύ 10 και 1�. Τα παραγόμενα προϊόντα, όπως φαίνεται σε έντυπο πα-
ραγγελιών του 19�1, ήταν: «δρίλλια, αλατζάδες, εσωφόρια, στρωματσόπανα, φορέμα-
τα, οξφόρτια, υφάσματα χακή, πετσέτες, τραπεζομάνδηλα, προσόψια χνουδάτα, προ-
σόψια φακωτά, σενδόναι χνουδωταί διά λουτρά».

Οι οικονομικές δραστηριότητες της οικογένειας Λαδόπουλου στη διάρκεια τεσσά-
ρων γενεών, στο διάστημα 18��-1945, προβάλλουν το προφίλ μιας επιχείρησης ευέλι-
κτης και ευπροσάρμοστης στις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην οικονομία της Ερ-
μούπολης αλλά και στα αδιέξοδα που φέρνουν οι αλλαγές των καιρών. Η προσωπικό-
τητα των μελών της οικογένειας έπαιξε καίριο ρόλο στην αντίληψη των πραγμάτων και
την ανάληψη των πρωτοβουλιών. υπήρξαν διπλωμάτες, έχοντας αναπτύξει και «γαμή-
λιες στρατηγικές», συμμετείχαν σε δημοτικές και τοπικές δραστηριότητες, και κάποιοι
ασχολήθηκαν με την εθνική πολιτική.
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24. Το βοηθητικό οίκημα στο κτήμα στα Χρούσσα και το άδειο χρηματοκιβώτιο. Φωτογραφία του
ζωγράφου Χρήστου Μποκόρου, καλοκαίρι �017.
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THE SAFE

Syros in the 1960s. I was 8 years old when I discovered the safe in the old estate my
parents had recently acquired in a countryside location called Chroussa. It was her-
metically sealed, forgotten and covered in dust in a storage room. I was thrilled and en-
chanted by my discovery, and yet I was surprised that no one, neither my parents nor
my siblings, shared my enthusiasm. I was intrigued by their lack of interest. For me, the
safe instantly became the object of an irresistible desire. I wanted to open it, to find the
treasure and to bring the silence of the forgotten hiding place to an end. Endless sum-
mers I felt the discovery fever and tried to open it by using improvised ways. Uncon-
quered, the safe kept me interested, as if it were telling me “Stay – do not give up”. I
kept its secret faithfully and then I left the island to go to study. I worked as a doctor
abroad for many years, and I often told friends the story of my childhood discovery. I
could not forget the safe; it was the lure of the sirens.

Years passed. Half a century went by. The safe was there as I had left it, as if it were
waiting for me. And two years ago, I felt that the time had come to open it. It was a
thrilling moment. The locksmith who opened it, kneeling in front of it, loosening up the
steel door, cried out loud “It’s full!”. The sight of the tightly packed steel box was over-
whelming. My instinct was proven right. The safe had not tricked me. At that moment,
I had no idea that the safe belonged to a very prominent and rich family of Syros in the
19th century. Had I known this, my hopes that I would find gold, jewels and other valu-
able objects would have been even greater. Having hastily paid the locksmith and almost
breathless, I started pulling loads of unexpected objects out of the hiding place. How-
ever, no box or drawer contained gold coins or precious gems. It was a treasure of a
different kind: enigmatic, unusual and eccentric. The safe presented itself with a mixture
of heterogeneous objects that looked like the dispersed pieces of a puzzle I once again
was required to solve.

The findings tell the story of one of the most important families of Syros in the 19th
and early �0th centuries, the family of Athanasios Ladopoulos and Olga Vafiadaki, with
significant merchant, banking, manufacturing and shipowning activities and important
local and national political profiles.

Rare documents, personal correspondence, amateur photographs, well-travelled
postcards, guns, ancient coins, medals and a wide variety of personal objects offer a
guided tour into a sometimes very personal treasure of another era.

Olga Vafiadaki, daughter of Dimitrios Vafiadakis (Mayor of Ermoupolis, during whose
term the majestic town hall was built), and Athanasios Ladopoulos, got married in the
late 1800s. Athanasios was the son of Elpidoforos Ladopoulos, merchant and banker,
from the northern province of Macedonia and whose siblings were Emmanouil, Aristo-
telis, Konstantinos, Maria, Anastasia, Eleni and Ifigenia. In 1895, together with his broth-
ers, they created a textile factory in Ermoupolis called Ladopoulos Brothers, and he was
the director. During that period, the factory was considered one of the most represen-
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tative of its kind. In fact, it was not accidental that the newspaper Helios in 1904 de-
scribed it as “the most advanced of the textile factories of the East”. In 1900, Olga bought
the house in Chroussa, where I discovered the safe. The house is adjacent to the Vafi-
adakis estate. Chroussa was a small village with traditional houses and impressive man-
sions. Athanasios and Olga had four children: Elpidoforos (Bibis), Smaragda, Anna and
Dimitris. Around 1908, Olga and Athanasios split up, and Athanasios died young in 1915.
Olga and her children continued to spend time at their house in Chroussa, where Kon-
stantinos, Athanasios’s brother, also seemed to have spent time. During the 1910s and
early 19�0s, Olga lived mainly in Athens and abroad. Bibis lived almost permanently
abroad, and together with his uncle Konstantinos, they are an almost permanent pres-
ence in the photographs of the travel adventures of the family.

It seems that the safe was locked for the last time after 19�6, although members of
the family continued visiting Chroussa for many years afterwards. The house of Chrous-
sa was inhabited by Smaragda, who was married to a doctor called Anargirou. My fam-
ily bought the house from Smaragda Anargirou in 1960. For many years before the sale
of the house, it was rented furnished to various families from Syros during the summer.
The various and numerous findings of the safe cover the period from 1860 until the
early 19�0s, and they relate to the family of Olga Vafiadaki and her father Dimitrios, the
family of Athanasios Ladopoulos from his father Elpidoforos, the family of Athanasios
and their children, especially Bibis and his uncle Konstantinos.

The oldest documents in the safe concern Olga Vafiadaki’s father Dimitrios and his
wife Smaragda. They are about the purchase of houses and land in some of the most
prestigious locations of Ermoupolis such as Agios Nikolaos and Vaporia. The table of dis-
tribution of the estate of Dimitrios Vafiadakis is especially enlightening about his wealth.
In addition, the handwritten will of the father of Athanasios Ladopoulos, Elpidoforos, was
in the safe. The declaration of acceptance of the will by his heirs as a legally valid doc-
ument and the detailed inventory of the assets of Elpidoforos, similar to Dimitrios Vafi-
adakis’, is truly impressive.

The �8 registered shares of the Hellenic Steamship Company (the first of its kind
founded in Greece) each had a face value of 500 drachmas, belonged to family mem-
bers and are especially well-designed documents.

Especially interesting are the tax returns of OIga Vafiadaki over several years; one
showed that she bought the house in Chroussa in 1900. In addition, there were balance
sheets of the steamship Elpidoforos from various trips, mainly between ports in England,
Italy and northern Africa. Inside the safe was a large file with numerous electricity and
water bills, receipts from the purchases of household articles and payment of tuition fees
from the Swiss school where Bibis and his brother Dimitrios studied as well as fascinating
correspondence with banks and lawyers. There is no doubt that one of the most notable
documents found in the safe is the manufacturer’s instructions for opening and closing
the safe with the secret combination, which was no other than the old name of the is-
land: S.Y.R.A.
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An unexpected discovery in the safe was a wooden box with �50 negatives of pho-
tos and two albums containing about 1�0 postcards, some written and some not. The
themes of these beautiful amateur photographs cover a wide range of themes such as
excursions, travel abroad, having fun with friends, and family gatherings. The photos
show beautifully dressed women and elegant men posing with luxury cars and magnif-
icent landscapes in the lakes and mountains of Switzerland. And of course, there were
some truly unique photos of Chroussa and the members of the family relaxing in the
shade of trees in the garden of the house or the neighbouring estate of Dimitrios Vafi-
adakis. The amateur photographs offer us a public but also a private glimpse of the fam-
ily tastes and their personal impression of things near and far.

The postcards testify to their interests, their cosmopolitan travel destinations, their
impressive mastering of several languages and the sense of humour of the family mem-
bers and their friends. There were beautiful postcards from their trips or places where
they lived in Switzerland, Italy, France, England and also some vintage postcards from
Syros and Athens, including the 1906 Athens Olympics. In addition, there were a few
romantic and humorous postcards from the early 1900s. Handsome Bibis emerges as
the main character of reference in the postcards either from family members or male
and especially several female friends! Some of these postcards are magnificent examples
of the very interesting but nearly lost art of personal correspondence.

The safe contained many more surprises. Inside a small leather wallet were little en-
velopes with baby hair and a moving handwritten note by Olga to her two sons Bibis
and Dimitrios advising them to always look after their sisters.

Inside the safe there was a collection of coins from ancient Greece (Athens, Am-
phipolis and Peloponnese), the Ptolemaic kings, several Roman emperors, including Ves-
pasianus, Diocletianus and Septimius Severus as well as Byzantine emperors Justinian
and Leo IV. In addition, there were several more recent silver Greek and European coins,
mainly from the 19th century. There were also impressive Greek military medals and a
silver and a bronze commemorative medal from the 1889 Exposition Universelle de Paris.

The safe was packed with boxes of different sizes, wooden, tin, silver and marquetry
style. Their totally surprising contents included small everyday things such as paper
clips, buttons, silver lockets, luxury shaving blades, rubber stamps and business cards and
collectors’ items from their travels.

Entering the safe felt like entering the house of its owners, the study with the sta-
tionery, the drawers with the deeds of ownership and various bills, the bathroom with
the toiletries, razor blades and perfume bottles, the bedroom with the marquetry jew-
ellery box and children’s christening silver crosses, cupboards with leather bags, theatre
and hunting binoculars, the hiding place of the Winchester rifle and the living-room with
the silver and tin cigarette and match boxes and the stunning case with duelling pistols.

The treasure becomes something that is more than the sum of the description of the
individual findings of the safe. It offers the reader and the visitor of the exhibition the
possibility to wander in the space and time of a family of another era. Most of the find-
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ings have historical, archaeological and artistic value, and quite a few are invaluable.
The intimate nature of several items in the safe is like a very fine veil that covers every-
thing else in it.

There are many unanswered questions surrounding the story of the safe. The most
important is why this safe remained locked for so long. How can we explain the pres-
ence of such a heterogeneous mix of objects inside the safe? Is it because someone
wanted to hide something in it? And if yes, what was it? Or is it because someone felt
they had to keep safe something in it? Or was there a general family agreement that “we
don’t open this safe”. Was it because it was felt that it did not contain anything wor-
thy? Or was it that at some point there was an external danger, a sense of urgency?
Something that forced the family to leave the island and fill the safe in haste with a va-
riety of objects that were important and precious to them? In this case the family mem-
bers take their jewellery and money along but lock in the safe objects that had family
and sentimental value? Did they know they would never open the safe again? If this was
the reason, what was that danger? What was the cause of their departure? And why
were the combination and keys to the safe never found? Why did Smaragda, the daugh-
ter of Olga and Athanasios, who inherited the house, not seem to be interested in open-
ing the safe, although she lived there with her husband for several years and she sold
the house to my family including the locked safe? These are important questions that
leave many gaps in telling the story of the safe and that can be challenging to those who
wish to solve this mystery.

The following pages of this catalogue present some brief historical profiles of the
families that are related to the story of the safe to give the readers a sense of their im-
portance and prominence during those times on the island in the late 19th and early
�0th centuries. Then we will show a selection of representative photographs from the
findings, since showing all of them would be impossible because of their great number.

AGIS D. TSOUROS

(who discovered the safe in 196� at the age of 8)
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ErmoupoliS in THE 19TH And EArly 20TH cEnTuriES
Four gEnErATionS oF THE lAdopouloS FAmily in SyroS1

Ermoupolis has been characterized as an amazing historical and cultural phenomenon.�

In the 19th century, it emerged as the centre with the greatest financial, industrial, so-
cial and urban development in free (liberated) Greece. The port covered almost the to-
tal of the imported goods and served as the main freight hub in the first decades of the
Greek state. Ermoupolis developed the merchant navy, shipbuilding and the leather in-
dustry and later the textile industry.� The following are short biographies of the grand-
father and the father of Athanasios Ladopoulos and those of his brothers and his chil-
dren together with an overview of the most important financial and political activities
of the family. This information is useful to convey to the readers of this catalogue and
the visitors of the exhibition the life context of the owners of the safe.
A very prominent personality in this story is Dimitrios Vafiadakis, Olga’s father. Mer-
chant, shipowner, industrialist and landowner, originating from the island of Chios, who
came as a refugee to Syros and was mayor of Ermoupolis for �0 years, Vafiadakis is re-
garded as the key personality associated with the financial, social and political develop-
ment of the city after 1870. He married Smaragda Krinos, and his sister Marousso mar-
ried the very rich merchant Stamatios Proios. He had four children, Arieta, Nikolaos, Ol-
ga and Stamatios.4

ATHANASIOS LADOPOULOS (THESSALONIKI 1784 – SYROS 1876)

He is the originator, the founder of the Ladopoulos family. He moved to Syros in 18��.
He came from the northern province of Serres and had already been involved in trade
in Thessaloniki. In about 18�0, he co-founded the Athanasios Ladopoulos and Grego-
rios Paikos company. He developed trading links with different houses in the west and
in the east, mainly dealing with leather. He became an elder and later a member of the

1 The texts about the Ladopoulos family in this booklet are based to a great extent on the publication:
Theodorou V, Loukos C. Το αρχείο της βιομηχανίας «Κλωστήριον και Υ φαντήριον Ε. Λαδοπούλου
Υιών εν Σύρω» [The archive of the industry Klostirion and Yfantirion E. Ladopoulou Sons in Syros]. Athens:
ΕΜΝΕ; 1996. Besides the historical introduction, this publication lists documents from the Ladopoulos
archive at the General Archives of the Cyclades Islands in Ermoupolis. These rich information materials
mainly inform about the factory but also their merchant, banking and shipping activities and their lifestyle.
� Πρόλογος [Preface]. In: Σύρος και Ερμούπολη – Συμβολές στην ιστορία του νησιού, 15ος-20ός αι.
[Syros and Ermoupolis – Contributions in the history of the island, 15th to �0th centuries]. Athens: Insti-
tute of Neohellenic Research 101, National Hellenic Research Foundation; �008. � Hadjiioannou MC.
«Σύρος, το Λίβερπουλ της Ελλάδος – συγκρότηση και ανάπτυξη δύο εμπορικών λιμανιών του 19ου αιώνα»,
Σύρος και Ερμούπολη – Συμβολές στην ιστορία του νησιού, 15ος-20ός αι. 4 Drakos T., «Πολιτικές
έριδες στην Ερμούπολη της Σύρου επί δημαρχίας Δημητρίου Βαφιαδάκη», Σύρος και Ερμούπολη –
Συμβολές στην ιστορία του νησιού, 15ος-20ός αι. [“Political parties in Ermoupolis Syros Town Hall
Demetrios Vafiadakis”, Syros and Ermoupolis – Contribution in the history of the island, 15th to 20th
centuries]. Athens: Institute of Neohellenic Research 101, National Hellenic Research Foundation �008.
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Ermoupolis City Council and was also elected judge of the Commercial Court and a
member of the Chamber of Commerce. During the 1860s, he established the trading
house of Ladopoulos Athanasios and Son, Merchants. He had three daughters and one
son. He died in 1876 at the age of 91 years. The value of the assets inherited by his son
Elpidoforos and one of his daughters Fevronia amounted to the substantial sum of
�00,000 drachmas.

ELPIDOFOROS LADOPOULOS (THESSALONIKI 1815 – SYROS 1891)

Representative of the second generation, he further expanded his business activities in
ship owning and banking. He studied law in Athens and Paris. He continued trading leather,
which was started by his father. He was a shareholder of the Hellenic Steamship Compa-
ny and a member of its governing board. At different times he served as municipal coun-
cillor, provincial councillor, commercial judge and president of the Chamber of Com-
merce. Examples of his financial and social position could be considered the magnificent
marble-built house on the western side of the Town Hall square (today housing the Gen-
eral Archives of Cyclades Islands), the villa in Delagratsia, the marble tomb (built by the
sculptor G. Vitalis, a local newspaper reported in 1891: on the day of his death, the
whole of Ermoupolis was shaken). His assets were valued at more than � million drach-
mas. He married Annetta E. Magaki in 1860 and they had four boys and four girls.

THE SONS OF ELPIDOFOROS LADOPOULOS

The third generation of the Ladopoulos family, more numerous, expanded its business ac-
tivities and reinforced its leadership role in the local community. In accordance with the fa-
ther’s wishes as expressed in his will, the four sons of Elpidoforos (Athanasios, Emmanouil,
Aristotelis and Konstantinos) founded in 189� the general partnership company Elpido-
foros Ladopoulos and Sons, which provided the umbrella for all family business activities.
The four sons of Elpidoforos Ladopoulos were bankers, merchants, ship owners and in-
dustrialists. They owned one of the biggest banks in Ermoupolis, they participated in the
creation of the Hellenic Steam Navigation Company (189�–1906) and co-founded the Ne-
orion shipyard and machine shop. They bought two steamships, Elpidoforos and Elpidoforos
II, and in 1895 they founded the biggest textile factory at the time. The general partner-
ship company was converted in 19�7 into an anonymous enterprise under the new name
Cotton Manufacturing S.A. Testimonials from the archives of this industry5 demonstrate
the image of a family that enjoyed a very comfortable life (with luxury homes in Ermoupolis
and in the countryside, frequent trips abroad, children studying outside Greece, etc.). The
Ladopoulos family were among the first to own a car in the early �0th century. The vari-
ous receipts for personal expenses show how much money they spent for clothing, vari-
ous family functions, house repairs, theatre memberships, philanthropy, etc.

5 GAC-General Archives of Cyclades Islands.
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ATHANASIOS E. LADOPOULOS (SYROS 1864 – ATHENS 1915)

As the first-born son, he was the “head” of the Ladopoulos family. Merchant, banker,
ship owner and industrialist, he was a leading figure in the community of Syros in the
late 19th century. His contemporaries were very impressed by his efforts to develop di-
rect trade links with India, and they consider him a typical representative of the third
generation of citizens of Ermoupolis. In 1985, Athanasios married Olga, daughter of the
Mayor of Ermoupolis and the strongest financial personality at the time on the island,
and they had Elpidoforos (Bibi) and Dimitrios, who studied at the Schmidt Institute in
Switzerland, and two daughters, Smaragda and Anna. The couple split up in 1908. He
was a member of the Ermoupolis Municipal Council and was also elected Member of Par-
liament with the Deligiannis party, representing the Province of the Cyclades Islands. In
1897 he withdrew from the family company, and from 1906 he lived in Athens. He died
in 1915. Surviving correspondence shows that the Athanasios and Olga family spoke
many languages and was very well travelled.

EMMANOUIL E. LADOPOULOS (SYROS 1870 – ATHENS 19�6)

Emmanouil was the second son of Elpidoforos and assumed the leading role in the
Ladopoulos family after the death of his brother Athanasios. He had a doctorate in the
law sciences from the University of Athens and had extensive knowledge of economics.
He was elected Member of Parliament and became Minister of Economic Affairs three
times in the governments of Stratos and Protopapadakis in 19�� (shortly before the
collapse of the middle-eastern Greek army front) and in the government of Eftaksias.
He also collaborated with Venizelos for the election of �5 September 19�� but was not
re-elected. Emmanouil Ladopoulos was without doubt the most significant financial in-
fluence in Syros in the interwar period. He was also a member of the Ermoupolis Mu-
nicipal Council and he was repeatedly re-elected chair of the Union of Industrialists of
Syros. In 1898 he married Maria, daughter of the Mayor and industrialist K. Tsiropinas,
with a dowry of 500,000 drachmas. They had three children: Kalliopi, Elpidoforos and
Anna. He died in Athens in 19�6.

ARISTOTELIS E. LADOPOULOS (SYROS 1875 – ATHENS 1965)

He too co-owned and was the Chief Executive Officer of the Neorion Shipyards and was
mainly involved with the shipping business activities of the family. He married Keti Kon-
toleontos with whom he had a son, Athanasios. When the Anonymous Company was
created in 19�7, he became Director-General of the factory until it was transferred to
Athens. He was appointed Mayor of Ermoupolis during 1940–1941 and was ousted
from this position with the arrival of the Italian occupation forces.

KONSTANTINOS E. LADOPOULOS (SYROS 1877 – ? 19�6)

The fourth son of Elpidoforos, he studied textile production in Belgium and in other
cities of Europe (newspaper Helios, 18 October 1897), was very learned, was techni-

XRIMATOKIVOTIO book FINAL_new.qxd:Layout 1  11/12/21  1:10 PM  Page 35



�6

cally responsible at the factory and helped his brothers in developing the factory. He of-
ten visited companies manufacturing textile machines abroad. In the early �0th centu-
ry, he was living in Athens but visited Syros very often. He never married. The newspa-
per Tharros on 17 September 19�6, announcing his death, paid tribute to his excep-
tional personality. He was also a well-liked and modest person.6

ELPIDOFOROS E. LADOPOULOS (1911–1945) AND
ELPIDOFOROS “BIBIS” Α. LADOPOULOS (SYROS 1891–?)

Elpidoforos (Elpis), the son of Emmanouil and Maria K. Tsiropina, was considered to be
the most dynamic representative of the fourth generation of the Ladopoulos family. He
studied in Oxford, United Kingdom. After his father died, he assumed the co-manage-
ment of the factory together with his uncle Aristotelis. He strived to improve relations
with the factory workers and was generally well liked. He resisted initially and finally
agreed to transfer the factory to Athens in 194�–194�. During the German and Italian
occupation, he collaborated with the Red Cross in organizing the delivery of food to the
starving inhabitants of Syros. He drowned together with his family (his mother, wife
Dessy, born Damala, and his two daughters) in the sinking of the Sperchios in 1945.
Unfortunately, not much is known about Bibi, who is one of the protagonists of this sto-
ry. Various family descendants’ testimonials show that the two cousins had diametrically
different personalities. Bibi preferred to live his life; he liked gambling, the company of
women, travel and having fun. He was a very interesting and charming personality,
whom we will meet in several of the exhibition photographs.
His brother Dimitrios drowned together with his wife in the sinking of the Sperchios
in 1945.

THE TExTILE FACTORY

It was built at the edge of Ermoupolis with an architectural style very typical of the late
19th century. In the beginning (1895), the factory had 10,000 spinning yard units and
other advanced technology and employed �50–�00 workers, mostly women, whose num-
ber increased significantly in later years. They worked 10–1� hours a day. They manufac-
tured a wide variety of textiles, garments, towels, underwear, sheets, tablecloths, etc. The
business activities of the Ladopoulos family showed great flexibility and adaptability to
the changing times from 18�� to 1945. The Ladopoulos were diplomats and also devel-
oped marriage strategies, exerting significant influence in local and national political life.

6 Markoulis A., Textile Industry in Syros from the 19th to the 21st Century, Second edition, Ermoupo-
lis: Municipality of Ermoupolis, 199�.
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cApTionS

1. The safe was kept in a storage room in this small house that was used as the living quarters for helpers
and visitors, Chroussa, Syros. 2. The house in Chroussa, where the family of Athanasios Ladopoulos lived,
as it is restored today. 3. The safe the moment the steel door was removed 4. Ηandwritten will of Elpido-
foros Ladopoulos, son of Athanasios �0.08.1888 5. Sale by the lawyer S. Evlampios to Smaragda, wife of
Dimitrios Vafiadakis, for 45,000 drachmas of a house located next to St. Nicolas church; notary Gerasimos
Zavos, contract number 801�/�4 November 1884, copy. This house belonged initially to Dimitrios Vafiadakis
and was acquired by S. Evlampios through an auction. 6. Table showing the distribution of Dimitrios Vafia-
dakis’ estate among his heirs, �0 July 1898, including his daughter, Olga Ladopoulos. 7. The combination
of the safe that was manufactured in Marseille by Magaud Charf, was S.Y.R.A., according to the manufac-
turer’s instructions in French that were found inside the safe. 8. Accounts between Olga Vafiadaki and N.
and S. Vafiadaki, �1.1�.191� 9. Balance sheet of a trip of the steamship Elpidoforos from West Hartle-
pool (England) to Alexandria, “year 16”, 08.05.1915. 10. Registered share of the Hellenic Steamship Com-
pany, face value 500 drachmas, Ermoupolis, �5.07.1877 11. Passport of Elpidoforos (Bibis) Ladopoulos to
travel to Switzerland for “personal affairs”, Athens, 1�.05.1915 (description): 14 years old, medium height,
black hair and blue eyes. 12–13. Postcards. Syros in the late 19th and early �0th centuries. 14. D. Vafia-
dakis’ statue, Chroussa. He was mayor of Ermoupolis for �0 years). 15.The town hall in Ermoupolis. 16.

Athanasios Ladopoulos 17. Family photo with Athanasios Ladopoulos and his wife Olga next to him, cir-
ca 1888. Also very likely seated at the other end is Athanasios’ mother, Anna-Magaki Ladopoulou. 18. Por-
trait of the Ladopoulos family. In the front, Konstantinos Ladopoulos seated on the right and to his left Elpid-
oforos (Bibis) Ladopoulos. Behind them standing on the left is very likely one of the Elpidoforos sisters
(Smaragda or Anna) and, in the middle with the dog, also very likely their mother Olga Vafiadaki. 19. On
the right with the dog, is very likely Olga Vafiadaki. Behind her standing in the middle Elpidoforos (Bibis)
Ladopoulos 20. Ιn the garden of the estate of Dimitrios Vafiadakis in Chroussa 21. Konstantinos Ladopou-
los (1877–19�6) abroad, circa 1907–1917 22. Konstantinos Ladopoulos with friends and one of the first
cars owned by the family (Syros, circa 1907–1917) 23. Having fun with friends. In the back standing on
the left side is Konstantinos Ladopoulos 24. The small house of the estate in Chroussa and the empty safe.
Photo by the painter Christos Bokoros, summer �017.

p. 1�
PHOTOGRAPHS
Almost all of the approximately �50 negatives discovered in a wooden box inside the safe were in a large
format (roll film 1�� – in circulation since 190�) on the basis of clear gelatin 9 by 1� cm. The photos were
taken with a box camera type. The wooden box also contained three glass photographic plates. In addi-
tion, a file contained several printed family photographs. The photographers of the pictures found in the
safe are anonymous. It has not been possible to identify most of the people appearing in the photographs,
except for Athanasios Ladopoulos, his son Elpidoforos (Bibis) and his brother Konstantinos. They were
identified with the help of three sources: the publication Αντώνης Μαρκουλής , Η κλωστοϋφαντουργία
στη Σύρα από τον 19ο στον 21ο αιώνα, β΄έκδοση, Δήμος Ερμούπολης �009 and the photographic
archives of the General Archives of the Cyclades Islands and discussions with family descendants. There are
also strong indications about the identity of Olga Vafiadaki and her two daughters. The photographs are
taken in Greece (several of them in Chroussa) and abroad (mainly Switzerland, France and England).
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p. 15
POSTCARDS
Of the approximately 1�0 postcards found in the safe, some were written and some not, and beyond their
thematic and aesthetic interest they evoke a strong sense of familiarity to whoever will read them, and sev-
eral are written with a lot of humour. It is impressive that family and friends correspond with great ease in
Greek, French, German and English. Many postcards are addressed to Elpidoforos (Bibis) and were sent by
his mother or by girls that show great interest in him.

p. 17
OBJECTS
The safe was tigtly packed with heterogeneous objects. On this page are shown a case with two duelling pis-
tols Gastinne Renette, Paris, France 1840, calibre 50 mm, the marquetry style box with four combination
knobs that probably served for keeping jewellery, INVICTA watches and silver matches and cigarettes cas-
es, a razor blade A. Henckels. Solingen, Zwillingswerk and a complete silver Gillette shaving set.

COINS
Inside a box there were ancient coins from Athens, Amphipolis, Thessaly and Peloponnese. The collection
also includes two coins of Ptolemaic kings as well as several coins of Roman and Byzantine emperors.
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Αίτηση εγγραφής του Αθανασίου Λαδόπουλου στο Δημοτολόγιο της Ερμούπολης, 18�4.
Application of Athanasios Ladopoulos for entry in the Municipal Registry of Ermoupolis, 18�4.

Ο Αθανάσιος Λαδόπουλος ήρθε στην Σύρο το 18�� προερχόμενος από την Θεσσαλονίκη.
Όταν αργότερα δημιουργήθηκε ο Δήμος της Ερμούπολης ο Αθανάσιος και τα παιδιά του,
το 18�4 έκαναν αίτηση εγγραφής στον Δήμο και ενεγράφησαν στο Δημοτολόγιο της Ερμούπολης.
Athanasios Ladopoulos moved to Syros from Thessaloniki in 18��. Later, in 18�4 when
the Municipality of Ermoupolis had been established Athanasios and his children, applied
to enter the Municipal Registry of the city.
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ΣυΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης ΙΔΕΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣυΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΚΘΕΣΗΣ Άγις Δ. Τσουρός ΤΕΧΝΙΚΗ υΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Μαρία Αλεξίου, Εργαστήριο Συντήρησης Χάρ-
τινου υλικού ΜΙΕΤ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ Γιώργος Ζερβός ΕΚΤυΠΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ Δημή-
τρης Χατζημαρινάκης ΠΛΑΙΣΙΑ Δημήτρης Σδράλης ΣυΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟυ

Ιωάννα Μαντζαβίνου, Άγις Δ. Τσουρός ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ / ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Μαργαρίτα Κρεμ-
μυδά ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟυ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟυ Άγις Δ. Τσουρός, David Breuer
ΚΑΤΑΣΚΕυΕΣ Νίκος Ζήκας ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟυ Α. & Ν. Κυριακίδης Ο.Ε. Graphicon ΕΚΤυΠΩΣΗ

ΚΑΤΑΛΟΓΟυ Γιώργος Σκορδόπουλος

Η ΕΚΘΕΣΗ «ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ» ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ ΚΑΙ ΠΑΡΟυΣΙΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΡ-
ΜΟυΠΟΛΗ ΤΗΣ ΣυΡΟυ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΟυ �018 ΚΑΙ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΤΟυ �019 ΣΤΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΕ ΠΟΛυ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤυΧΙΑ.

ΕυΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Θερμές ευχαριστίες σε όσους συνέβαλαν στην αρχική παρουσίαση καθώς και τις επαναλήψεις
αυτής της έκθεσης. Στον πρώην Διευθυντή του ΜΙΕΤ, Διονύση Καψάλη, και στον Διευθυντή του
Πολιτιστικού Κέντρου Θεσσαλονίκης του ΜΙΕΤ, Γιάννη Επαμεινώνδα. Ιδιαίτερες ευχαριστίες και
ευγνωμοσύνη θα ήθελα να εκφράσω στην Μαρία Αλεξίου από το Εργαστήριο Συντήρησης Χάρ-
τινου υλικού για την τόσο δημιουργική και άοκνη συμβολή της και επίσης στην Ιωάννα Μαν-
τζαβίνου από το Πολιτιστικό Τμήμα του ΜΙΕΤ. Επιπροσθέτως ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την
Κυριακή Μολφέτα από το Πολιτιστικό Τμήμα του ΜΙΕΤ για το μεγάλο ενδιαφέρον που έδειξε. Επί-
σης θα ήθελα να ξεχωρίσω τον Αλέξη Σταμάτη, συγγραφέα, για την επιμέλεια της αφήγησης, και
την Μαρία Χρυσοσπάθη, που μαζί με τον Αλέξη αφιέρωσαν ατέλειωτο χρόνο για την ανάπτυξη
της ιδέας και την αρχική προετοιμασία της έκθεσης. Ιδιαίτερη μνεία θα ήθελα να κάνω στην
ομάδα των έμπειρων ιστορικών του παρελθόντος της Σύρου που βοήθησαν στην τεκμηρίωση
εγγράφων του χρηματοκιβωτίου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλω στον Αγαμέμνονα Τσελίκα, προ-
ϊστάμενο του Ιστορικού και Παλαιογραφικού Αρχείου του ΜΙΕΤ, στην Τίτη Λάσκαρη και στην
Δρ. Εύα Αποστόλου από το Νομισματικό Μουσείο Αθηνών. Θερμές ευχαριστίες και στον γρα-
φίστα Christophe Lanoux για τον σχεδιασμό της καρτποστάλ. Ένα ειδικό μεγάλο ευχαριστώ και
στην Εύα Σιμάτου, ηθοποιό, για τις ηχογραφήσεις και τις δημιουργικές ιδέες της. Θερμές ευχα-
ριστίες στους Μανώλια και Νίκο Ηπιώτη (εγγόνια του Εμμανουήλ Λαδόπουλου) καθώς και στον
Φωκίωνα Φωτιάδη-Νεγροπόντη και την Σμαράγδα (Μπουμπού) Μανουηλίδου (εγγόνια της
Σμαράγδας Λαδοπούλου), για τις πολύτιμες πληροφορίες που μου έδωσαν και το μεγάλο εν-
διαφέρον που έδειξαν για την έκθεση.

Άγις Δ. Τσουρός

❦
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