
Οδός Αλεξάνδρου Δεσύλλα 

• Παλαιότερη ονομασία του 1900: Οδός Γυμναστηρίου 

Ο Αλέξανδρος Δεσύλλας γεννήθηκε στην Κέρκυρα στις 25 Απριλίου 1851 και ήταν 
πατέρας του Δήμαρχου Σταμάτη Δεσύλλα και του υπουργού Θεόδωρου Δεσύλλα. 
Μέχρι το 1957 στην Ελλάδα λειτουργούσαν 7 κανναβουργεία με παλαιότερο το 
εργοστάσιο Δεσύλλα που βρίσκονταν στη Γαρίτσα της Κέρκυρας. Το εργοστάσιο 
«Καννάβεως, Λίνου και Ιούτης» ιδρύθηκε το 1871 από τον Αλέξανδρο Δεσύλλα και 
επεξεργαζόταν καννάβι, λινάρι και γιούτα, που, κατά βάση, εισάγονταν από την 
Ινδία, το Πακιστάν και τις Φιλιππίνες. 
Η τεράστια αυτή μονάδα την εποχή τη 1851 και ς ακμής της απασχολούσε γύρω 
στους 1500 εργάτες. Στην κάτω δεξιά γωνία της διπλανής φωτογραφίας, φαίνεται το 
μεγάλο μέγεθος των εγκαταστάσεων. 

Το εργοστάσιο ΔΕΣΥΛΛΑ βρίσκεται στην περιοχή της Γαρίτσας. Στη θέση του 
σημερινού εργοστασίου υπήρχαν παλαιότερα κτίρια. Eπαναχρησιμοποιήθηκαν 
λείψανα του βενετικού αλατόσπιτου για την κατασκευή του νηματουργείου – 
σπαγκοποιείου. Το εργοστάσιο έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο μνημείο καθώς 
αποτελεί το μοναδικό συγκρότημα ολοκληρωμένης βιομηχανικής εγκατάστασης, με 
ζώνη προστασίας για την καλύτερη ανάδειξη και προβολή των διατηρητέων 
εγκαταστάσεων. Με πράσινο χρώμα ορίζεται στο τοπογραφικό η προστατευμένη 
ζώνη από το ΥΠΠΟ με τα διατηρητέα κτίρια.  



Η επιχείρηση λειτούργησε το 1871 (όπως μαρτυρεί και η επιγραφή στην όψη του 
κτιρίου Α). Στα 1891 ίδρυσε ο Αλ. Δεσύλλας ένα χειροκίνητο εργοστάσιο σχοινιών. Η 
πρώτη φάση κατασκευής κτιρίων εντοπίζεται στα έτη 1890 – 1913, όταν κτίστηκαν 
τα κτίρια Β (αποθήκες) και Δ (σπαγκοποιείο, νηματουργείο). Η δεύτερη φάση 
περιλαμβάνει τα έτη 1913 – 1940 και χτίστηκε το συγκρότημα Γ (υφαντήριο, 
νηματουργείο) και το Ι (μηχανοστάσιο).  Έτσι το σχοινοπλοκείο μετατράπηκε από 
χειροκίνητο και ατμοκίνητο σε ηλεκτροκίνητο. Οι βομβαρδισμοί των Ιταλών 
προκάλεσαν ζημιές στο εργοστασιακό συγκρότημα, οι οποίες αποκαταστάθηκαν 
μετά τον πόλεμο (εμφανείς είναι οι επεμβάσεις στην ανωδομή των κτιρίων με 
σινάζια από μπετόν). Μετά το θάνατο και των γιων του Α. Δεσύλλα, Σταμάτη και 
Θεόδωρου, η βιομηχανία ακολούθησε φθίνουσα πορεία και λειτούργησε ως το 
1985 οπότε και έκλεισε. 
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