
3.1.1 Κωδικός (-οί) αναγνώρισης GR PIOP FOF4 

3.1.2 Τίτλος Αλέξανδρος Π. Αποστολίδης, Μεταλλευτικαί 

Επιχειρήσεις, Γεωργικαί Εκμεταλλεύσεις 

3.1.3 Χρονολογία (-ες) 1904-1972 

3.1.4 Επίπεδο περιγραφής Αρχείο 

3.1.5 Μέγεθος και υπόστρωμα της 

ενότητας περιγραφής (ποσότητα, 

όγκος, διαστάσεις) 

320 φάκελοι 

3.2.1 Όνομα του παραγωγού (-ών) Αλέξανδρος Π. Αποστολίδης, Μεταλλευτικαί 

Επιχειρήσεις, Γεωργικαί Εκμεταλλεύσεις 

3.2.2 Διοικητική Ιστορία / 

Βιογραφικό σημείωμα 

Η οικογένεια Αποστολίδη αποτέλεσε εύπορη 

οικογένεια της περιοχής της Μαγνησίας. Με 

καταγωγή από τη Μικρά Ασία, ο Απόστολος 

Χατζηστεργίου (αναφερόμενος και ως Ράγας), 

μεγαλέμπορος αρχικώς στη Σύρο, γνωστός 

αργότερα ως Αποστολίδης, απέκτησε τον Χρήστο 

(+1879), ο οποίος εγκαταστάθηκε περί το 1845 στον 

Πλάτανο Αλμυρού δραστηριοποιούμενος στο 

εμπόριο σιτηρών σε συνεργασία με αδελφό του 

διαμένοντα στη Σύρο και επεκτείνοντας τις 

δραστηριότητες αυτές στην Αίγυπτο. Θεωρούμενος 

από τους πρώτους οικιστές του Βόλου, από τον 

γάμο του με τη Μαργίτσα (1829-1894), αδελφή του 

καθηγητή και λόγιου Φίλιππου Ιωάννου (Γυαλά), 

απέκτησε τέσσερα παιδιά: τους Περικλή, 

Μαργαρίτη, Νικόλαο και Αριστείδη.  

Περί το 1842, απέκτησε τσιφλίκι με την επωνυμία 

Τσαγκλί (στη σημερινή Ερέτρια Φαρσάλων), 

έκτασης 16.000 στρεμμάτων, όπου στη θέση 

«Μαύρο» ανακαλύφθηκαν κοιτάσματα χρωμίτη για 

τα οποία απέκτησε οριστική άδεια εκμετάλλευσης 

το 1872. Το μεταλλείο αυτό αποτέλεσε τη βάση της 

οικογενειακής μεταλλευτικής επιχείρησης. Στο 

επόμενο διάστημα στην κυριότητά της περιήλθαν 

επιπλέον οι εξής μεταλλευτικοί χώροι: μεταλλείο 

χρωμίου στη Ροδιανή στο νομό Κοζάνης, μεταλλεία 

Φλάμπουρου (στο Νομό Κοζάνης) καθώς και 

μεταλλείο λευκόλιθου στη Μυτιλήνη, στο οποίο 

ύπαρξη λευκόλιθου ανακαλύφθηκε από τον 

καθηγητή Ηλία Παρασκευαϊδη στην περιοχή Μικρής 

Λίμνης των Βασιλικών το 1924 και τα κοιτάσματα 

του οποίου άρχισε να εκμεταλλεύεται η εταιρεία το 

1928. 

Με τον θάνατο του Χρήστου Αποστολίδη, τη 

μεταλλευτική δραστηριότητα συνέχισαν οι γιοι του 

Περικλής και Μαργαρίτης, ενώ ο Νικόλαος 

μεταβίβασε το μερίδιό του στους αδελφούς του. Ο 

Περικλής (1847-1925) μετά τις σπουδές του στη 

Σύρο, οργάνωσε τον εμπορικό οίκο του πατέρα του 

στο Βόλο, τον οποίο ανέλαβε μετά τον θάνατο 

εκείνου, και από κοινού με τους αδελφούς του τη 



διαχείριση του μεταλλείου ενώ διατηρούσε και 

ασφαλιστικές δραστηριότητες. Ευρήματα κατά τη 

διάρκεια έργων στο μεταλλείο Φαρσάλων 

κινητοποίησαν το ενδιαφέρον του για τις 

αρχαιολογικές ανασκαφές στην ευρύτερη περιοχή 

και αναδείχθηκε σε σημαίνουσα προσωπικότητα 

του τόπου. 

Με τον θάνατό του, η περιουσία του 

κληρονομήθηκε από τους γιους του Αλέξανδρο και 

Ανδρέα, τον μετέπειτα αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης 

και Υπουργό Γεωργίας σε κυβερνήσεις του Κ. 

Καραμανλή. Τη διαχείριση της εταιρείας ανέλαβε ο 

Αλέξανδρος Αποστολίδης, εποχή κατά την οποία 

υπήρξαν σε αυτή επεκτάσεις, βελτιώσεις και αύξηση 

της παραγωγής. Οι εργαζόμενοι δεν προέρχονταν 

μόνον από τη συγκεκριμένη περιοχή αλλά και από 

ορεινά χωριά των Αγράφων, την Εύβοια, τη Μήλο 

και τη Μυτιλήνη. Το χρώμιο της περιοχής Τσαγκλί 

ήταν εξαιρετικής ποιότητας και εξαγόταν σε 

Γερμανία, Αγγλία και Ισπανία. Μετά τον θάνατο του 

Αλέξανδρου Αποστολίδη, το 1963, ακολούθησαν 

μεταβιβάσεις κληρονομιάς και πωλήσεις, μεταξύ 

των οποίων, το 1971, το μεταλλείο χρωμίτη 

περιήλθε στο συγκρότημα Σκαλιστήρη, διά της 

Ανωνύμου Εταιρείας Επιχειρήσεων Μεταλλευτικών, 

Βιομηχανικών και Ναυτιλιακών.  

3.2.3 Ιστορικό της ενότητας 

περιγραφής 

Το αρχείο παραδόθηκε στο Ι.Α. ΠΙΟΠ από την 

εκκαθαρίστρια εταιρεία ΕΤΒΑFinance, θυγατρική της 

ΕΤΒΑ, το 2002. Εγκιβωτίστηκε μαζί με το αρχείο του 

Ομίλου Σκαλιστήρη από τις εγκαταστάσεις του στην 

Ερέτρια Φαρσάλων.  

3.2.4 Διαδικασία πρόσκτησης Παράδοση στο Ι.Α. ΠΙΟΠ από τη θυγατρική εταιρεία 

της ΕΤΒΑ την ΕΤΒΑFinance, το 2002 

3.3.1 Παρουσίαση περιεχομένου Το αρχείο διαρθρώνεται ως εξής: 

1. Διοικητικά: Μισθωτήρια, συμβόλαια, νομοθεσία, 

υπομνήματα 

2. Αλληλογραφία: Επιστολές εσωτερικού και 

εξωτερικού 

3. Οικονομικά: Καθολικά, βιβλία ταμείου, 

ημερολόγια διαφόρων πράξεων κ.λπ. 

4. Προσωπικό: Μητρώα εργαζομένων, μισθοδοτικές 

καταστάσεις κ.λπ. 

5. Διάφορα: Βιβλία αποθηκών διαφόρων υλικών, 

δελτία μηχανημάτων κ.λπ. 

3.3.2 Επιλογές, εκκαθαρίσεις και 

τελική διατήρηση 

Διατηρήθηκαν όλοι οι φάκελοι. 

3.3.3 Προσθήκες υλικού Αναμένονται προσθήκες υλικού. 

3.3.4 Σύστημα ταξινόμησης Το αρχείο έχει ταξινομηθεί σε 5 σειρές. 

3.4.1 Όροι πρόσβασης Ύστερα από έγκριση της αίτησης του ερευνητή από 

την Υπηρεσία Ι.Α. ΠΙΟΠ (www.piop.gr) 

3.4.2  Όροι αναπαραγωγής Βλ. Κανονισμό Λειτουργίας Αναγνωστηρίου Ι.Α. 



ΠΙΟΠ (www.piop.gr) 

3.4.3 Γλώσσα / γραφή των 

τεκμηρίων 

Ελληνική, αγγλική, γαλλική, γερμανική 

3.4.4 Φυσικά χαρακτηριστικά και 

τεχνικές προϋποθέσεις 

Kατάστιχα, λυτά έγγραφα, στελέχη, σχέδια, 

καρτέλες, φωτογραφίες. Τα κατάστιχα χρειάζονται 

συντήρηση στη βιβλιοδεσία και το σώμα τους λόγω 

μηχανικών φθορών. 

3.4.5 Εργαλεία έρευνας Υπάρχει τυπωμένος κατάλογος. 

3.5.1 Εντοπισμός πρωτοτύπων  

3.5.2 Εντοπισμός αντιγράφων  

3.5.3 Συμπληρωματικές πηγές / 

σχετικές ενότητες περιγραφής 

Βλ. επίσης:  

Ι.Α. ΠΙΟΠ, Αρχείο «Ανώνυμος Εταιρεία Επιχειρήσεων 

Μεταλλευτικών Βιομηχανικών και Ναυτιλιακών»,  

Ι.Α. Αρχείο «Σύλλογος Μεταλλωρύχων Ερέτριας» 

3.5.4 Δημοσιεύσεις / βιβλιογραφία  

3.6.1 Παρατηρήσεις Αρχειοστάσιο: Α1/09α13-14, 09β, 10α 

3.7.1 Παρατηρήσεις και όνομα 

αρχειονόμου 

Βαγγέλης Έξαρχος (καταγραφή, ταξινόμηση), 

Κωνσταντίνα Κωνσταντοπούλου (ταξινόμηση, 

έλεγχος) 

3.7.2 Κανόνες ή πρότυπα 

περιγραφής 

ΔΙΠΑΠ (Γ) 2η έκδοση 

3.7.3 Χρονολογία -(ες) περιγραφής 2012, Μάρτιος-Απρίλιος 2015, Μάρτιος 2016 

 


