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3.2.1 Όνομα του παραγωγού        
(-ών) 

Ο. Δάριγκ ΑΒΝΕ 

3.2.2 Διοικητική Ιστορία / 
Βιογραφικό σημείωμα 

Η εταιρεία ιδρύθηκε από τον Όσκαρ Θεοδώρου 
Δάριγκ ως ΟΕ το 1925 στη Χαλκίδα (πράξη υπ’ αριθ. 
39033/1925 του συμβολαιογράφου Χαλκίδας 
Τριανταφύλλου Γ. Ακριώτου), αρχικά ως παγοποιείο 
για την τροφοδοσία του ξενοδοχείου Θέρμαι Σύλλα  
στην Αιδηψό. Η βασική δραστηριότητα της 
επιχείρησης ξεκίνησε με τη συμπτωματική 
εγκατάσταση 3-4 προκομηχανών για την κατασκευή 
καρφοβελόνων και με χρήση εισαγόμενου σύρματος 
για πρώτη ύλη. Στις 20.7.1928 μετατράπηκε σε ΑΕ. 
Στο ΦΕΚ ΔΑΕ υπ’ αριθ. 195/20.8.1928 δημοσιεύτηκε 
το καταστατικό υπ’ αριθ. 62965/29.5.1928 του 
συμβολαιογράφου Χαλκίδας Ιωάννου Γεωργίου 
Τζιώτου. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανωνύμου 
Βιομηχανικής Εταιρείας Ο. ΔΑΡΙΓΚ & ΣΙΑ συγκρότησαν 
οι ιδρυτές Όσκαρ Θεοδώρου Δάριγκ (βιομήχανος), 
Ιωάννης Βασιλείου Περδίκης (βιομήχανος), Σπυρίδων 
Ιωάννου Καπνίσης (μηχανουργός), Λεόντιος 
Θεοδώρου Τεργιάζος (εφοπλιστής) και Κυριάκος 
Μιχαήλ Καλλίας (εφοπλιστής). Σκοπός της εταιρείας 
οριζόταν «η κατασκευή και πώλησις πάγου και 
καρφοβελονών ως και πάσα συναφής βιομηχανική 
και εμπορική εργασία». Η μηνιαία παραγωγή σε 
συρματουργικά προϊόντα το 1935 ανήλθε στους 120 
τόνους. Τον θάνατο του ιδρυτή ακολούθησαν 
κληρονομικές διαφορές με αποτέλεσμα τη 
στασιμότητα στην παραγωγή την περίοδο πριν το 
ξέσπασμα του Πολέμου. Η έλλειψη πρώτης ύλης από 
το 1939 μέχρι το 1945 προκάλεσε τη διακοπή των 
εργασιών που επαναλήφθηκαν το 1947. Οι 
παραγωγικές μονάδες της εταιρείας στεγάζονταν σε 
έκταση 51 στρεμμάτων στη Χαλκίδα, στην οδό 
Αρεθούσης 10. Αγοράστηκαν ακόμα 63 στρέμματα 
στη Ριτσώνα, κοινότητα Αυλίδας, στον Νομό Ευβοίας, 
για να στεγάσουν προβλεπόμενη επέκταση της 
μονάδας. Από το 1950 με τη λήψη δανείων από την 
Κεντρική Επιτροπή Δανείων (αριθ. δανείου 33071 
ποσού 146.023,72 δολ. για πάγιες εγκαταστάσεις και 
Κ33043 ποσού 48.000 δολ. για κεφάλαιο κίνησης), 
αρχίζει η ουσιαστική ανάπτυξη της επιχείρησης. 
Ανεγέρθηκαν νέες εγκαταστάσεις και ξεκίνησε η 
παραγωγή προϊόντων εκτός των συρμάτων τύπου 



πλέγματος, όπως δικτυωτά πλέγματα, πλέγματα 
σαραζανέττι και δομικά πλέγματα, καθώς και η 
παρασκευή στρεπτού χάλυβα ως οπλισμού για beton 
armé (rippen torstahl). Τον Μάρτιο του 1950 
απασχολούσε 15 μισθωτούς υπαλλήλους και γραφείς 
και 64 εργάτες. Το 1955 το προσωπικό ανερχόταν σε 
136 άτομα. Το Διοικητικό Συμβούλιο το 1956 
αποτελούσαν οι Θεόδωρος Αλεξ. Σαρρής (βιομήχανος 
και ανιψιός του αποβιώσαντος ιδρυτή Όσκαρ Δάριγκ 
με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο 
66,3% το 1950 ενώ το 1962 το ποσοστό συμμετοχής 
του ανέρχονταν στο 14%) ως Πρόεδρος, Ιωάννης Σπ. 
Καπνίσης (βιομήχανος), Ανδρέας Κ. Σταϊκίδης 
(βιομήχανος), Παντελής Ιω. Οικονομίδης 
(αρχιτέκτων), Κωνσταντίνος Τζώτζης (τέως 
τραπεζικός), Παναγιώτης Σπ. Καράμαλης (δικηγόρος). 
Το 1957 η πόλη της Χαλκίδας διέθετε δύο 
παγοποιεία, την Γεωργιάδης Α.Ε. και το παγοποιείο 
Δάριγκ που λειτουργούσε ψυκτικούς θαλάμους 
υγρής ψύξης 530 κ.μ., δύο παγολεκάνες με 
δυναμικότητα παραγωγής 1.400-1.500 στήλες ανά 
24ωρο. Δεν μπορούσαν όμως να καλύψουν τις 
ανάγκες της περιοχής λόγω ανεπάρκειας ψυκτικών 
θαλάμων και του εφαρμοζόμενου τρόπου ψύξης. Στις 
19.3.1957 υποβλήθηκε αίτηση στον Οργανισμό 
Χρηματοδοτήσεως Οικονομικής Αναπτύξεως (ΟΧΟΑ) 
για τη χορήγηση δανείου 19.250 δολ., με σκοπό την 
προσθήκη ενός πλήρους παγοποιητικού 
συγκροτήματος 960 παγοδοχείων. Η εταιρία ζήτησε 
επίσης δάνειο από τον ΟΧΟΑ ύψους 45 εκατ. δρχ. (1,5 
εκατ. δολ.) με τις επιστολές της 19ης και 26ης 
Νοεμβρίου 1962 για την επέκταση των υποδομών 
στην Χαλκίδα με την εγκατάσταση ελάστρων 
παραγωγής πρώτης ύλης σιδήρου fil machine, του 
οποίου γινόταν εισαγωγή κυρίως από τη Γερμανία και 
τη Γαλλία. Το ίδιο έτος η επιχείρηση λειτουργούσε 
ακόμα τη μονάδα παγοποιείου και ψυγείου και 
απασχολούσε στις εγκαταστάσεις Χαλκίδας 241 
εργατοϋπαλλήλους και στο γραφείο Αθηνών 9 
υπαλλήλους. Το 1980 η μηνιαία παραγωγή ξεπέρασε 
τους 5.000 τόνους και επεκτάθηκε σε χαλύβδινα 
σύρματα, προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, παρά τη 
μείωση των εξαγωγών κατά τα 2/3. Τα νέα προϊόντα 
κάλυπταν μεγάλο μέρος της ελληνικής αγοράς. Στα 
μέσα της δεκαετίας πραγματοποιήθηκε πλήρης 
εκσυγχρονισμός του μηχανολογικού και 
παραγωγικού εξοπλισμού. Το 1984 η Δάριγκ 
απασχολούσε 485 υπαλλήλους. Το 1988 η ετήσια 
παραγωγή ανήλθε στους 85.000 τόνους μικτών 
συρματουργικών προϊόντων. Ήταν μέλος τους 
Βιομηχανικού Τμήματος του Εμπορικού–



Βιομηχανικού-Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού 
Επιμελητηρίου Ευβοίας, με Α.Μ. 13141, και 
ημερομηνία εγγραφής 15.6.1987. Η Ο. ΔΑΡΙΓΚ & ΣΙΑ 
ΑΒΝΕ Βιομηχανία Συρμάτων & Συρματουργικών 
Προϊόντων με έδρα-εργοστάσιο στην οδό Αρεθούσης 
110 στη Χαλκίδα και γραφεία στην Αθήνα (οδός 
Κλεισθένους 15) υπέβαλε στην ΕΤΒΑ στις 21.3.1988 
αίτηση δανειοδότησης επενδυτικού σχεδίου για τη 
δημιουργία μονάδας παραγωγής συρμάτων υψηλής 
τεχνολογίας steel cord και χαλύβδινα συρματόσχοινα 
για την ενίσχυση εύκαμπτων σωλήνων σε συνεργασία 
με την ιταλική εταιρεία REDAELLI Tecna S.p.A. ύψους 
1.700 εκατ. δρχ. στην περιοχή Αυλίδας στο Ν. 
Εύβοιας. Στο ΦΕΚ τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ αριθ. 
6498/26.7.2001 δημοσιεύθηκε το καταστατικό της Ο. 
ΔΑΡΙΓΚ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕΒΕ για την εμπορία των 
συρματουργικών προϊόντων που παρήγαγε η 
Ο.ΔΑΡΙΓΚ & ΣΙΑ ΑΒΝΕ στη Δυτική Ελλάδα. Σε 
ανακοίνωση του Χ.Α.Α. της 9.12.2002 για την 
Ο.ΔΑΡΙΓΚ & ΣΙΑ ΑΒΝΕ οριζόταν πως, βάσει της 
Απόφασης ΕΚ 5/204 άρθρο 4 παρ. 1δ, η εταιρία με 
επιστολή της προς το Χ.Α.Α. γνωστοποιούσε ότι: «Το 
Δ.Σ. της Εταιρίας στη συνεδρίασή του της 5 
Δεκεμβρίου 2002 αποφάσισε να αποκτήσει το 100% 
των μετοχών στις εταιρίες Δάριγκ Μεταλλικές 
Κατασκευές ΑΕ και Δάριγκ Ακίνητα ΑΕ στην 
ονομαστική τους αξία προκειμένου να 
διευκολυνθούν περαιτέρω κινήσεις αναδιοργάνωσης 
του ομίλου». Με απόφαση του Υφυπουργού 
Ανάπτυξης της 18.8.2004 (ΦΕΚ ΑΕ και ΕΠΕ με αριθ. 
10472/20.8.2004) η έδρα της Ο.ΔΑΡΙΓΚ & ΣΙΑ ΑΒΝΕ 
μεταφέρθηκε στον Δήμο Αθηναίων. Με απόφαση του 
Νομάρχη Αθηνών της 12.10.2007 που δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ ΑΕ και ΕΠΕ αριθ. 11992/15.10.2007 η 
Ο.ΔΑΡΙΓΚ & ΣΙΑ ΑΒΝΕ με αριθ. μητρώου 
9648/01/Β/86/262(06) τέθηκε υπό εκκαθάριση του 
άρθρου 46 του ν. 1892/1990 και ειδική 
εκκαθαρίστρια ορίσθηκε η ΕΤΒΑ FINANCE ΑΕ. 
Η Ο. ΔΑΡΙΓΚ ΔΥΤΙΚΗΣ Ελλάδας ΑΕΒΕ 
ΣΥΡΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (αρ. 
Μητρώου Α.Ε. 49507/22/Β/01/24) τέθηκε σε 
εκκαθάριση με ανακοίνωση του Νομάρχη Αχαΐας της 
16.11.2010 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τεύχος ΑΕ και 
ΕΠΕ αριθ. 13584/29.11.2010. Ο ισολογισμός λήξης 
εκκαθάρισης δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τεύχος ΑΕ και 
ΕΠΕ αριθ. 892/28.2.2011. Στο ΦΕΚ τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 
αριθ. 904/1.3.2011 ανακοινώθηκε η διαγραφή από το 
Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εταιρείας, καθώς 
η Γενική Συνέλευση είχε εγκρίνει τον ισολογισμό 
πέρατος εκκαθάρισης της 31.12.2010. 



3.2.3 Ιστορικό της ενότητας 
περιγραφής 

 

3.2.4 Διαδικασία πρόσκτησης Μετά από αυτοψία και εγκιβωτισμό στις 
εγκαταστάσεις του εργοστασίου της εταιρείας στη 
Χαλκίδα από το Ι.Α. ΠΙΟΠ  

3.3.1 Παρουσίαση περιεχομένου Το αρχείο περιλαμβάνει πρακτικά Διοικητικών 
Συμβουλίων και Γενικών Συνελεύσεων, φακέλους 
προσωπικού, εμπορική αλληλογραφία, νομική 
αλληλογραφία, σχέδια εγκαταστάσεων και 
μηχανολογικού εξοπλισμού, εγχειρίδια εργασιών, 
μετοχές, φωτογραφίες, δείγματα συρμάτων. 

3.3.2 Επιλογές, εκκαθαρίσεις και 
τελική διατήρηση 

Διατηρήθηκαν όλοι οι φάκελοι. 

3.3.3 Προσθήκες υλικού  
3.3.4 Σύστημα ταξινόμησης Το αρχείο δεν έχει ταξινομηθεί. 
3.4.1 Όροι πρόσβασης Ύστερα από έγκριση της αίτησης του ερευνητή από 

την Υπηρεσία Ι.Α. ΠΙΟΠ 
3.4.2  Όροι αναπαραγωγής Βλ. Κανονισμό Λειτουργίας Αναγνωστηρίου Ι.Α. ΠΙΟΠ 

(www.piop.gr) 
3.4.3 Γλώσσα / γραφή των 
τεκμηρίων 

 

3.4.4 Φυσικά χαρακτηριστικά 
και τεχνικές προϋποθέσεις 

Λυτά έγγραφα, κατάστιχα, στελέχη, αντικείμενα 
(έπιπλα, δείγματα παραγωγής, αυτοκίνητο) 

3.4.5 Εργαλεία έρευνας  
3.5.1 Εντοπισμός πρωτοτύπων  
3.5.2 Εντοπισμός αντιγράφων  
3.5.3 Συμπληρωματικές πηγές / 
σχετικές ενότητες περιγραφής 

Αρχείο Κεντρικής Επιτροπής Δανείων (GR PIOP 
FOA2/SE2/SS3/FI33071),  
Αρχείο Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Οικονομικής 
Αναπτύξεως (GR PIOP FOA3/SE5/SS5/FI677, GR PIOP 
FOA3/SE5/SS5/FI694, GR PIOP FOA3/SE5/SS5/FI701, 
GR PIOP FOA3/SE5/SS6/FI1475) 

3.5.4 Δημοσιεύσεις / 
βιβλιογραφία 

 

3.6.1 Παρατηρήσεις Το υλικό απόκειται σε δύο αποθηκευτικούς χώρους. 
3.7.1 Παρατηρήσεις και όνομα 
αρχειονόμου 

Δημήτρης Ραμαντάνογλου, Γιώργος Κυράτσος, 
Μαρία Βενιζελέα, Μοχάμεντ-Αράμπ Αμπούς 

3.7.2 Κανόνες ή πρότυπα 
περιγραφής 

ΔΙΠΑΠ (Γ) 2η έκδοση 

3.7.3 Χρονολογία -(ες) 
περιγραφής 

Νοέμβριος 2019 

 


