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ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΒΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ 

ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΑΗΣ 

(1780-1800) 

Ι. 

Ή οριοθέτηση του πλαισίου του κειμένου πού ακολουθεί γίνεται ήδη, 

συνοπτικά, στον τίτλο* ερευνάται συγκεκριμένα ό τρόπος προμηθειών της 

βασικής πρώτης ύλης —του βαμβακερού νήματος— άπο τίς επιχειρήσεις1 

βαφής τής Άγιας, επομένως και ή οργάνωση τής παραγωγής στο στάδιο 

τής νηματο ποίηση ς. Ή προσέγγιση γενικότερων Οψεων τής τοπικής οι

κονομίας είναι αναγκαία, αν λάβουμε υπόψη το γεγονός δτι κύρια ζώνη 

προμηθευτών παραμένει ή τοπική, καθώς επίσης τη διαπίστωση Οτι ή 

βιοτεχνική δραστηριότητα πού μας απασχολεί, πραγματοποιείται στον 

αγροτικό χώρο. Πηγή, για το κείμενο αυτό, αποτελεί το Θεσσαλικό 'Αρ

χείο 2 , τα τεκμήρια αφορούν σε δυο επιχειρήσεις καί καλύπτουν τα έ'τη 

1782-1784 και 1797-1800 αντίστοιχα3. 

Για τη χαρτογράφηση τών οικονομικών δραστηριοτήτων στη Θεσ

σαλία κατά το τέλος τοΰ 18ου αιώνα, ειδικότερα για το χάρτη τής βαμ-

βακοκαλλιέργειας, έχουμε ακολουθήσει, σε μεγάλο βαθμό, την «Μερική 

Γεωγραφία» τοΰ Α. Φιλιππίδη 4 . Ή περιγραφή τοΰ χώρου, γύρω στο 

* Το κείμενο αποτελεί διεξοδικότερη ανάλυση μέρους τής ανακοίνωσης πού έγι

νε στο Β' Διεθνές Συνέδριο Θεσσαλικών Σπουδών (Λάρισα- Βόλος, 17-21 Σεπτεμ

βρίου 1980) με τίτλο: «Θεσσαλικές βιοτεχνίες βαφής βαμβακερών νημάτων (1770-

1820). Οικονομικές συμπεριφορές καί οργάνωση τών προμηθειών τής πρώτης ύλης». 

1. Ή έννοια ((επιχείρηση» σημασιοδοτεϊ εδώ τίς συντροφιές ή εταιρείες: δέν 

έχει λοιπόν την πρόθεση νά προσδο')σει καπιταλιστικό χαρακτήρα στην βιοτεχνική 

παραγωγή πού μας ενδιαφέρει" αποδίδει ένμέρει τον γαλλικό δρο «industrie» δπως 

χρησιμοποιείται για τίς αγροτικές βιοτεχνίες. 

2. Κατατεθειμένο στην 'Εθνική Βιβλιοθήκη" στο έξης Θ.Α. 

3. "Αν καί το αρχείο τής δεύτερης φτάνει μέχρι το 1815, ουσιαστικά καλύπτει 

την περίοδο πού αναφέρουμε. 

4. Α. Φιλιππίδη, Τα περισωθέντα έργα. Μερική Γεωγραφία - Βιβλίον 'Ηθι

κόν, έκδ. Θ. Κ. Σπεράντζα, 'Αθήνα 1978. 
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1814, δεν μπορεί παρά να αποδίδει με σχετική ακρίβεια την κατανομή 

των δραστηριοτήτων δεκαπέντε και τριάντα χρόνια πρίν. Αυτό δεν ση

μαίνει πώς αλλαγές δεν έγιναν στή σύντομη περίοδο που παρεμβάλλεται. 

Νομίζουμε ωστόσο πώς οί αλλαγές αυτές, για παράδειγμα στις μορψϊς 

κατοχής της γης, δέν συνέβησαν μέ απότομο τρόπο και δεν αλλοίωσαν 

παρά σε μικρό ποσοστό το χάρτη της προηγούμενης περιόδου5. 

Μία πρώτη προσέγγιση, μέ βάση το χάρτη δραστηριοτήτων, είναι 

εκείνη πού θα κατένειμε το χώρο σέ δύο διακριτές ζώνες, μία αγροτική 

καί μία άλλη, βιοτεχνική. Θα ύποστηρίςουμ- στή σ->νέχεια πόσο σχηματι

κή είναι αυτή ή τυπολογία, καθώς και στις δύο υποτιθέμενες ζώνες συ

ναντούμε μικτές οικονομίες και εισοδήματα, βιοτεχνικές καί αγροτικές 

πρακτικές πού εναλλάσσονται στή διάρκεια του έτους. "Αλλωστε, αποτε

λεί κύριο χαρακτηριστικό της βιοτεχνικής παραγωγής πού μας απασχο

λεί, ή συμμετοχή σέ αυτήν αγροτικών πληθυσμών συμμετοχή πού ενέ

χει συμπληρωματική θέση στα αγροτικής προέλευσης εισοδήματα. "Οταν 

επομένως αναφερόμαστε σέ «βιοτεχνική» ή σέ «αγροτική» ζώνη, κριτή

ριο είναι ή έντονη παρουσία, καί, σέ άλλες περιπτώσεις, ή κυριαρχία της 

μιας δραστηριότητας επί της άλλης. 

I I . 

Το βαμβάκι συνιστά κατά το τελευταίο τέταρτο του 18ου αιώνα μία 

άπο τις βασικές καλλιέργειες στή θεσσαλική πεδιάδα. Ή ζώνη της βαμ-

βακοκαλλιέργειας εκτείνεται στή νοτιο-δυτική καί κεντρική Θεσσαλία, 

στην «άνω» καί «κάτω» θεσσαλική πεδιάδα6 - συμπίπτει σχεδόν μέ τήν 

ζο>νη τών δημητριακών. Συναντούμε μάλιστα σχετική αποκλειστικότητα 

τών δύο καλλιεργειών7, σέ μέγεθος πού μάς επιτρέπει να αναφερθούμε 

σέ δι-καλλιεργητική ζώνη" σχετική αποκλειστικότητα, γιατί στο εσω

τερικό της ζώνης υπάρχουν περιοχές μέ πιο σύνθετο χάρτη παραγωγής 

—όπως ή περιοχή 'Αλμυρού— καθώς επίσης ύποζώνες, στα κράσπεδα 

της πεδιάδας, οπού ή γεωργική συνδυάζεται μέ τήν κτηνοτροφική παρα-

5. Ή Γεωγραφία του Α. Φιλιππίδη — πραγματικά «Μερική» — αφήνει κενό 
ώς προς τή δυτική Θεσσαλία- ή κάλυψη του επιχειρείται άπο άλλες πηγές, σύγχρονες 
καί μεταγενέστερες. 

6. Βλ. Ν. Γεωργιάδη, '// Θεσσαλία, β' έκδοση, 'Αθήνα 1894, σ. 46-47. 
7. Πού είναι καί οί κυρίως εμπορευματικές καλλιέργειες, προορισμένες μάλι

στα για εξαγωγικό εμπόριο. 
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γωγή. Οι μικρές πληθυσμιακές συγκεντρώσεις συμπληρώνουν την εικό

να της ζώνης της βαμβακοκαλλιέργειας, σέ αντίθεση μέ τήν πυκνότητα 

του πληθυσμού της ανατολικής Θεσσαλίας8. 'Επί πλέον, είναι ή ζώνη πού 

έ'χει υποστεί κατά κύριο λόγο τις επιπτώσεις των μεταβολών στο καθε

στώς ιδιοκτησίας της γης 9 . 

Ή ζώνη της βιοτεχνίας —τήν περιορίζουμε στην υφαντουργία και 

τις συναφείς μεταποιητικές δραστηριότητες, πού εξάλλου αποτελούν καί 

τήν κυρίαρχη βιοτεχνική παραγωγή της τοπικής οικονομίας— παρουσιά

ζει σχετική διατοπική εξειδίκευση: οι βιοτεχνίες πού χρησιμοποιούν ως 

πρώτη ύλη το βαμβακερό νήμα δείχνουν τήν μεγαλύτερη πυκνότητα στή 

βορειο-ανατολική Θεσσαλία" οί βιοτεχνίες κατασκευής μάλλινων υφασμά

των εντοπίζονται στην περιοχή του Πηλίου και τή δυτική Θεσσαλία- τα 

μεταξωτά υφάσματα απασχολούν τον πληθυσμό ολόκληρης τής ανατο

λικής περιοχής. Ή παρουσία τής βιοτεχνίας μικτών —συνδυασμός βαμ

βακερού καί μεταξωτού νήματος— υφασμάτων, πού σχεδόν παρακολου

θεί το χάρτη τής μεταξοκαλλιέργειας, λειτουργεί προς τήν κατεύθυνση 

τής σύμπτωσης του κύκλου τών βαμβακερών μέ τον αντίστοιχο τών με

ταξωτών ή, καλύτερα, τής περιέκκλισης τοϋ πρώτου στον δεύτερο. Έ 

περιοχή πού σχηματίζουν οί δύο τελευταίοι κύκλοι παρουσιάζει, στο σύ

νολο της, μικτά εισοδήματα* πρόκειται μάλιστα για πολυ-καλλιεργητική 

ζώνη: το χρόνο απασχόλησης στους αγρούς καλύπτει ή αμπελοκαλλιέρ

γεια, τα οπωροκηπευτικά, ή έλαιοκαλλιέργεια, το βαμβάκι, τα δημητρια

κά, αγροτική παραγωγή άνισα κατανεμημένη στο εσωτερικό της 1 0 . 

Δέν θα εξαντλήσουμε το χάρτη δραστηριοτήτων τής περιοχής πού 

ερευνούμε: καί έτοιμοι δέν είμαστε γι αυτό, καί το ενδιαφέρον μας συγ

κεντρώνεται κυρίως στή χαρτογράφηση τοϋ βαμβακιού καί τών μετα

ποιητικών βιοτεχνιών. Μία πλήρης χαρτογράφηση τών εμπορευματο

ποιημένων καλλιεργειών θα υποδείκνυε, ωστόσο, τις ζώνες πού παράγουν 

8. Χρησιμοποιούμε τα στοιχεία πού δίνει ό Α. Φιλιππίδης καί οί σύγχρονοι 
του καθώς καί αυτά — αρκετά μεταγενέστερα •—τοϋ Α. Μηλιαράκη, 'Οδοιπορικά 
Μακεδονίας, 'Ηπείρου και Θεσσαλίας, 'Αθήνα 1878, 248 σ. 

9. Οί μεταβολές αυτές, στή Γεωγραφία τοϋ Φιλιππίδη, ε'ίτε αναφέρονται ρητά 
(δταν συναντοΰμε τσιφλίκια καί κολλήγους) ή εξάγονται έμμεσα (ύπαρξη πύργων καί 
αγάδων στα χωριά). 

10. Ή βαμβακοκαλλιέργεια περιορίζεται στην περιοχή της Άγιας (Άγιόκαμ-
πο)· ή παραγωγή σιτηρών εΐναι μικρή σέ όγκο — υπάρχουν άλλωστε χωριά ειδικευμέ
να στην μεταφορά σιταριού άπο τήν πεδιάδα, σέ βιοτεχνικά χωριά - κωμοπόλεις της 
ανατολικής Θεσσαλίας (βλ. Α. Φιλιππίδης, δ.π., σ. 131, Ν. Γεωργιάδης, ό'.π., σ. 129) 
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εξαγώγιμα πλεονάσματα, τήν κατανομή εντατικών καί έκτατικών καλ

λιεργειών, τις δυνατότητες, τελικά, συμπληρωματικών βιοτεχνικών 

δραστηριοτήτων. 

Ή κατανομή πού προκλήθηκε, με μία πρώτη προσέγγιση, βασιζό

μενη στην κατεξοχήν πρακτική —βιοτεχνική ή αγροτική— πάσχει άπο 

μία σοβαρά έλλειψη: αφήνει εκτεθειμένη, με το να μή τήν συμπεριλαμβά

νει στο χάρτη, τήν δραστηριότητα της μετατροπής τοϋ βαμβακιού σε νή

μα. Οι πηγές, μάλιστα, δεν αναφέρονται παρά ελάχιστα στή νηματοποίη-

ση, προφανώς λόγω της στενά εξαρτημένης της σχέσης προς τήν βαμβα-

κοκαλλιέργεια. *Αν λοιπόν επιχειρήσουμε να εντοπίσουμε, μέ βάση τον 

χάρτη του βαμβακιού, τήν ζώνη του νήματος, ή οποιαδήποτε διακριτική 

γραμμή, πού θα έ'χει χαραχθεί ανάμεσα στις δύο υποτιθέμενες ζώνες 

—«βιοτεχνική» καί «αγροτική»— θα αποκτήσει τότε μεγαλύτερη ελα

στικότητα. Ή εκλογή αυτής της μεθόδου χαρτογράφησης της παραγω

γής νήματος είναι θερμή γιατί, δπως προκύπτει άπο τις πηγές 1 1 , τόσο οι 

βιοτεχνίες βαφής δσο καί οι υφαντές δεν αγοράζουν ποτέ ακατέργαστο 

βαμβάκι για να το μετατρέψουν στή συνέχεια σε νήμα, άλλα κατευθείαν 

λευκό νήμα πού έ'χει παραχθεί στο χώρο της βαμβακοκαλλιέργειας12. 

Εισβάλλει επομένως στον χάρτη μας μία συμπληρωματική βιοτεχνική 

δραστηριότητα, στην κατεξοχήν αγροτική ζώνη, εξαναγκάζοντας το υπο

τιθέμενο διζωνικό καί κλειστό σύστημα να μετασχηματιστεί σε ενα άλλο, 

εξαιρετικά ευέλικτο, μέσα στο όποιο αγροτικός και βιοτεχνικός, πεδινός 

καί ορεινός χώρος λειτουργούν συμπληρωματικά, σε συνθήκες αμοιβαίας 

εξάρτησης καί σχετικής ομοιομορφίας κινήσεων. 

Σε αύτο το σημείο σημειώνουμε τα έξης: 

—αναφερόμαστε σέ βιοτεχνική παραγωγή για τήν αγορά, πού κατά 

συνέπεια διαφεύγει άπο το αύτοκαταναλωτικο πλαίσιο τών νοικοκυριών, 

σέ οποιαδήποτε βαθμίδα τής επεξεργασίας τής πρώτης ύλης. 

—δεν θα ήταν λάθος να διακρίνουμε στην τοπική οικονομία ζώνες 

περισσότερο «ανεπτυγμένες» καί ζώνες υποτονικές* ή παραγωγή ωστόσο 

11. Θ.Α. καί 'Αρχείο Δογάνη, πού άφορα στις εταιρείες τών Άμπελακίων. 
12. Το αντίθετο υποστηρίζεται, συνήθως, άπο τους περισσότερους μελετητές 

πού ασχολήθηκαν μέ το πρόβλημα, επηρεασμένους ί'σως άπο τους περιηγητές* τους 
τελευταίους δμως δεν διακρίνει συχνά ή πιστότητα στή μεταφορά τής πραγματικό
τητας. Μόνο το 1817 μία άμπελακιώτικη εταιρεία αγοράζει ακατέργαστο ντόπιο 
βαμβάκι μέ τήν προσπάθεια ενσωμάτωσης τής νηματοποίησης στην βαφή —για το 
λόγο αύτο έχει γίνει αγορά κλωστικής μηχανής (βλ. Ή λ . Γεωργίου, Νεώτερα στοι
χεία περί τής ιστορίας καί τής σνντροφίας τών Άμπελακίων εξ ανεκδότου αρχείου, 
'Αθήνα, 1950, σ. 79). 



134 Ο Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Η Σ , 17 (1981) 

βιοτεχνικού προϊόντος για την άγορχ δεν μπορεί μόνη της να προσδώσει 

χαρακτηριστικά ανεπτυγμένης σχετικά οικονομίας σε μία περιοχή. Ή 

μελέτη της οργανωτής καί της εμπορευματοποίησης της παράγωγης, της 

λειτουργίας του κεφαλαίου, των μορφών κατοχής της γής και της αγροτι

κής παραγωγής, του συστήματος δημογραφικής εξέλιξης, θα δείξει πώς 

ενσωματώνεται στην τοπική οικονομική και κοινωνική ζωή ορισμένου 

τύπου βιοτεχνική δραστηριότητα. 

—ή ταυτόχρονη έρευνα τών χώρων κυρίως αγροτικής καί κ>ρίως βιο

τεχνικής παραγωγής μπορεί να αποσαφηνίσει πώς ή δυναμική του ενός 

επιδρά καί επηρεάζει τον άλλο. Για παράδειγμα, ποιες είναι οί επιπτώ

σεις του εξαγωγικού εμπορίου τής θεσσαλικής αγροτικής παραγωγής 

έπί τής βιοτεχνίας καί κατά πόσο οί αλλαγές στο κχθεστώς ιδιοκτησίας 

τής γής προσδιόρισαν την τύχη του βιοτεχνικού προϊόντος; 'Αντίστροφα 

εάν, καί μέ ποιο τρόπο ή βιοτεχνική παραγωγή —χνλ στην περίπτωση 

μας αύτη πού προορίζεται σε απομακρυσμένες αγορές— επηρεάζει τους 

δρους αγροτικής παραγωγής, ή σε ποιο βαθμό ή ζήτηση πρώτης ύλης 

άπο τις τοπικές βιοτεχνίες λειτουργεί σαν παράγοντας αλλοίωσης τών 

συνθηκών πού υπάρχουν στην τοπική αγορά; 

Οί δρόμοι μεταποίησης1 3 του θεσσαλικού βαμβακιού παρουσιάζουν 

το εξής σχήμα: 

ΒΑΜΒΑΚΙ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ 

ΝΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Ο 1 4 

ΒΑΦΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

ΥΦΑΝΣΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Ο 1 5 

13. Μεταποίησης στο τοπικό πλαίσιο' αν συμπεριλάβουμε καί την μεταποίηση 
πού το οθωμανικό βιοτεχνικό προϊόν υφίσταται στην κεντρική Ευρώπη, θα διαπιστώ
σουμε ΐσως πώς το «τελικό» προϊόν φθάνει στο Νέο Κόσμο, στις αμερικανικές αποι
κίες τής 'Ισπανίας (ßX.W. Leake, Travels in Northern Greece,\ll, Λονδίνο 1835, 387. 

14. Tò όποιο αποτελεί δραστηριότητα οχι μόνο ευρωπαίων, άλλα καί ελλήνων 
έμπορων ανάμεσα στους τελευταίους συναντούμε καί τις εταιρείες βαφής νημάτων, ό
που το εμπόριο βαμβακιού αποτελεί παράλληλη δραστηριότητα' βλ. την περίπτωση τής 
συντροφιάς Μαγαλιοΰ Χατζηγεωργίου της'Αγιάς, το 1783, Θ.Α./59, 60,62,42,47,55. 

15. 'Ασήμαντο σε όγκο (Θ.Α./62, 59, 55, 38, 30). 

ΤΦΑΝΣΗ 
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Είδαμε πριν πώς στη ζώνη της κυρίως αγροτικής παραγωγής το 

βαμβάκι και τα σιτηρά μοιράζονται — γενικά — τον χώρο καλλιέργειας. 

"Αν λάβουμε υπόψη το γεγονός δτι ή ΐδια έκταση γης, για τα προϊόντα 

σιτάρι και βαμβάκι, δίνει αντίστοιχα χρηματικές αποδόσεις τής τάξης 

1:2 ή 1:316, καθώς επίσης και δτι ή σχέση κίνησης τών τιμών βαμβα

κιού και νήματος, στην περίοδο πού εξετάζουμε, παρουσιάζεται με τα 

Ϊδια μεγέθη1 7, θα θεωρήσουμε ως απίθανη την ύπαρξη εξειδίκευσης στο 

επίπεδο τής νηματοποίησης, στο εσωτερικό αυτής τής «αγροτικής» ζώ

νης1 8. Στηριζόμενοι κατά συνέπεια, στην εποχική απασχόληση τών αγρο

τικών πληθυσμών σε πλεονασματικού τύπου οικονομική δραστηριότητα, 

θα απορρίψουμε τήν υπόθεση τών τριών επιπέδων —επίπεδο βαμβακιού, 

νήματος, μεταποιητικής βιοτεχνίας: πρόκειται, δπως και οί πηγές υπο

δεικνύουν μέ σαφήνεια, για δυο επίπεδα — ενα επίπεδο παραγωγής βαμ

βακιού και νήματος και ενα δεύτερο, τής βιοτεχνίας πού χρησιμοποιεί 

ώς πρώτη ύλη το βαμβακερό νήμα. 

I I I . 

Α'. 

Κατά τήν περίοδο 1782-1784, οπότε και διαθέτουμε στοιχεία για 

τήν συντροφιά του Μαγαλιοΰ Χατζηγεωργίου τής Άγιας, ή καλλιέργεια 

βαμβακιού στή θεσσαλική πεδιάδα δίνει δύο χρόνια πλούσιας και ένα χρό

νο φτωχής εσοδείας, λόγω τής υπερβολικής ξηρασίας (1782-17831 9 και 

1784 αντίστοιχα)2 0. "Αν παρακολουθήσουμε τίς εκτιμήσεις τών ίδιων 

τών επιχειρηματιών μας, διαπιστώνουμε τήν έξης — φαινομενική — 

αντίφαση: κατά τήν εποχή αναμονής τής έτοδείας — το καλοκαίρι — ισχυ

ρίζονται πώς το νήμα θα παρακολουθήσει τί> βζμβάκι σέ ο,τι άφορα τήν 

κίνηση τών τιμών (μεγάλη σέ όγκο παραγωγή βαμβακιού = πτώση τής 

τιμής του = πτώση τής τιμής τοΰ νήματος). "Οταν όμως αρχίζουν οι προ-

16. F. Beaujour Πίνακας τον εμπορίου τής 'Ελλάδος στην Τουρκοκρατία 
(1787-1797). 'Αθήνα 1974, σ. 57-58. 

17. "Ο.π., σ. 62, Ν. Svoronos, Le commerce de Salonique au XVHie siècle 
ΙΙαρίσι, P U F , 1956, σ. 57, 78 (πίνακας I). 

18. Ή εξειδίκευση υπάρχει στο εσωτερικό του αγροτικού νοικοκυριού, ανά
μεσα στους άνδρες και τις γυναίκες. 

19. Θ.Α./11, 31. 
20. Θ.Α./55, 57. 
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μήθειες νημάτων — άπο τόν 'Οκτώβριο — βρίτκοντχι μπροστά σ: μία δια

φορετική πραγματικότητα, πού δέν ακολουθεί το προσδοκόμενο γραμμικά 

σχήμα 2 1. Με βάση αυτές τις εκτιμήσεις, κατασκευάζοντας τον λεπτομερή 

εποχικό πίνακα τής διακύμανσης των τιμών βαμβακιού και νήματος στην 

τοπική αγορά, θα φτάναμε κατά πάσα πιθανότητα στή διαπίστωση δτι ή 

κίνηση των τιμϊ>ν των δύο προϊόντων, και κυρίως τού νήματος, επηρεά

ζεται άπο τήν —εποχική— αναγκαστική εμπορευματοποίηση τής παρα

γωγής για τήν κάλυψη τής φορολογικής ύποχοέοοσης22. 

Στο πλαίσιο τ η ; τοπικής οικονομίας, ή ζήτηση βαμβακερού νήματος 

άπο τις διάφορες βιοτεχνίες εκφράζεται άπο τον ανταγωνισμό μεταξύ 

τους στις προμήθειες τής πρώτης ύλης. Οι εξαγωγικές βιοτεχνίες κόκκι

νων βαμ3ακονημάτουν — γι' αυτές διαθέτουμε άλλωστε ικανοποιητικό 

αριθμό δεδομένοι — αγοράζουν σημαντικές ποσότητες τής βασικής πρώ

της ύλης23. Ό ανταγωνισμός, πού φαίνεται να επηρεάζει τήν κίνηση των 

τιμών εκδηλώνεται είτε ανάμεσα στις βιοτεχνίες βαφής μιας ή περισσο

τέρων κοινοτήτων2 1 ή ανάμεσα στους κλάδους τής βιοτεχνίας πού μετα

ποιεί το βαμβακερό νήμα. "Ετσι, οι μεγάλες σέ όγκο αγορές νημάτων άπο 

τις εταιρείες βαφής τών Άμπελακιών, το 1783, ανεβάζουν τήν τιμή του 

στην τοπική αγορά2 5. Το 1784, οι εταιρείες τής Ά γ ι α ς συναντούν μέ δυ

σαρέσκεια, για τον ίδιο λόγο, υψηλές τιμές τής πρώτης ύλης 2 6 ' τον ίδιο 

χρόνο ωστόσο, όταν οι Άμπελακιώτες αποσύρονται άπο τήν αγορά, έχον

τας κάνει τις προμήθειες τους, ή τιμή του νήματος μειώνεται2 7. Ή δεύ

τερη πλευρά τού ανταγωνισμού άφορα στή συνάντηση, στην τοπική tkyopa, 

τών βιοτεχνιών βαφής μέ τους «άνυφαντάδες»: ή αύξηση τής τιμής τού 

ντόπιου νήματος το 1783, αποδίδεται άπό τις πρώτες στην μεγάλη του 

ζήτηση άπο τους δεύτερους28. Ή ανταγωνιστικότητα κατά συνέπεια τών 

κόκκινων νημάτων τών θεσσαλικών βιοτεχνιών στις απομακρυσμένες άγο-

21. Θ.Α./37, 41. 
22. Πβ. Σπ. Άσδραχα, (('Αγορές και τιμή του σιταριού στην Ελλάδα το I H ' 

αιώνα», Ή οικονομική δομή τών βαλκανικών χωρών στα γεράνια της οθωμανικής 
κυριαρχίας, ιε'-ιθ' al., 'Αθήνα, 1979, σ. 557. 

23. Ή εταιρεία Χατζηϊωάννου, για παράδειγμα, καταναλώνει κατά μέσο ετή
σιο δρο 10.000 οκάδες λευκό νήμα (1797-1800). 

24. "Αν και ή κοινότητα λειτουργεί — και εδώ — προστατευτικά. 
25. Θ.Α./19, 20. 
26. Θ.Α./54. 
27. Θ.Α./55. 
28. Θ.Α./37,40. 
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ρές της κεντρικής Ευρώπης, εξαρτώμενη σε μεγάλο βαθμό άπ:> το χα μη-

λό κόστος παράγωγης 3 , καθορίζεται ενμερει απ) τις συν^κες που επι

κρατούν στην τοπική αγορά: δ ανταγωνισμός ανάμεσα σε αυτές τίς εξα

γωγικές βιοτεχνίες και σε συγγενή βιοτεχνική παραγωγή πού προορίζε

ται σχεδόν αποκλειστικά για τήν τοπική αγορά, υποδεικνύει πώς ή τελευ

ταία ορίζει το κόστος παραγωγής του βιοτεχνικού προϊόντος, επομένως 

κ,αΐ τους δρους εξαγωγής του σέ άλλες αγορές. 

Θα υπογραμμίσουμε, πριν ά-χοληθοΰμε με τήν οργάνωση των αγο

ρών της πρώτης ΰλης, τα προβλήματα πού δημιουργούν ορισμένες έννοιες, 

πού αντιστοιχούν στην Ιστορική σύλληψη του τόπου, στα εννοιολογικά 

εργαλεία της εποχής. *Ας πάρουμε ως δείγμα τίς έννοιες «παζάρι» και 

«κάμπος»: το «παζάρι», έκτος άπο τή συγκεκριμένη σημασιοδότησή του, 

προσδιορισμένη κατά τόπο και χρόνο, υποκαθιστά κχί τήν «αγορά» στην 

ευρεία έννοια («τα παζάρια» = ή τοπική αγορά). Ό «κάμπος)) («τα χω

ριά του κάμπου») ως προς τί θα αποσαφηνισθεί; Πρόκειται για τήν πεδι

νή έκταση γενικά, για κάποια περισσότερο συγκεκριμένη περιοχή 3 0 , ή 

περιορίζεται γεωγραφικά παίρνοντας τή σημασία του σε μικρογραφική 

κλίμακα, ανάλογα με τον τόπο άπο δπου υποδεικνύεται; Το πρόβλημα 

συνίσταται λοιπόν στον τύπο τών προσεγγίσεο_>ν με τίς όποιες πλησιά

ζουμε σήμερα αυτές τίς «Ιστορικές» έννοιες. 

Ή εταιρεία Μαγαλιοΰ Χατζηγεωργίου χρησιμοποιεί ως μόνη ζώνη 

προμήθειας της πρώτης της ύλης τήν τοπική - θεσσαλική. Μοναδική 

αναφορά σέ ενδεχόμενες αγορές νημάτων στην 'Ανατολή 3 1 γίνεται το 

1784, μετά τή διάλυση της πρώτης και ένόψη της σύστασης νέας συν

τροφιάς 3 2 . Ό όγκος της παραγωγής της εταιρείας (1782-1784) είναι 

σχετικά χαμηλός 3 3 , δποος επίσης πρόσφατη είναι ή είσοδος της στην βιο

τεχνία βαφής βαμβακονημάτων, ή τουλάχιστον, στην εμπορευματοποίηση 

της παραγωγής. Το βάρος πού έ'χει ή οργάνωση τών αγορών της πρώτης 

ύλης και ό «έ'λεγχος» της παραγωγής στο επίπεδο της νηματοποίησης ει-

29. Σε μια περίοδο πού τάση είναι ή μείωση τών τιμών τών αντίστοιχων ευ
ρωπαϊκών προϊόντων, βλ. L. Beron, «Οι μεταβολές τών τιμών στο εμπόριο της Τουρ
κίας με τήν Ευρώπη ( ί ζ ' - Ι Θ ' αιώνας)» Ή οικονομική οομή, ο. π., σ. 538-539. 

30. Βλ. Γ. Φαρμακίδη, Ή Λάρισα. 'Από τών μυθολογικών χρόνων μέχρι της 
προσαρτήσεως αυτής εις τήν 'Ελλάδα (1881). Τοπογραφική και ιστορική μελέτη, 
Βόλος 1926, σ. 333, δπου «κάμπος λέγεται έν Θεσσαλία κατ' εξοχήν ή πεδιάς Καρ-
δίτσης - Τρικάλων». 

31. 'Ανατολή: ή ενδοχώρα της Σμύρνης. 
32. Θ.Α./60. 
33. Σέ σύγκριση μέ τα αντίστοιχα μεγέθη της εταιρείας Χατζηϊωάννου. 
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ΑΓΟΡΑ ΝΗΜΑΤΩΝ 

(1782-1784, Μχγαλιος Χατζηγεωργίου και Συντροφιά -Άγια) 

Ι. Άπο την βιοτεχνία 
την ίδια 

Α. κύκλος βιοτεχνιών βαφής βαμ
βακιού νημάτων στην Ά γ ι α 

Β. κύκλος χωριών παραγωγής νη
μάτων 

• βιοτεχνία βαφής (Μαγαλιοΰ 
Χατζηϊωάννου) 

S Παζάρι — εβδομαδιαίο — τής 
Άγιας 
χωριά νηματοποίησης 

Ι παζάρι — εβδομαδιαίο — στή 
ζώνη νηματοποίησης 

| έμποροι 

ναι εμφανή: το μεγαλύτερο μέρος του μεταβλητού κεφαλαίου επενδύεται 

στην αγορά πρώτων υλών (80% περίπου) 3 4 , και μάλιστα στην αγορά νη

μάτων (60% περίπου) 3 5. 

Ή αγορά του λευκού νήματος πραγματοποιείται α) εΐτε μέσω τών 

εμπόρων, οι όποιοι το αγοράζουν στον τόπο παραγωγής και κατόπιν το 

διαθέτουν στην τοπική αγορά, β) ή άπο τήν ΐδια τήν εταιρεία, χωρίς τήν 

διαμεσολάβηση τών πρώτων 3 6 . Στή δεύτερη περίπτωση, οι προμήθειες 

γίνονται στα χωριά παραγωγής νημάτων και στα παζάρια" τήν απαιτού

μενη ποσότητα συγκεντρώνουν συνεταίροι, πού συνήθως είναι οι ύπεύθυ-

voi των βαφών στα εργαστήρια, βάφεις οι ιοιοι . Δεν προκύπτει ωστόσο 

ό τρόπος μέ τον όποιο γίνονται οι συναλλαγές" και ή έκταση εξάλλου τής 

ζώνης προμήθειας είναι δύσκολο να υπολογιστεί, γιατί δεν αναφέρονται 

34. Θ.Α./74. 
35. Θ.Α./74. 
36. Θ.Α./44, 11, 39,47. 
37. Θ.Α./4, 14, 15. 
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χωριά αγορών (ενδείξεις δπως «έ'ξω στα χωριά» δεν μπορούν να προσ

διορίσουν μέ σαφήνεια τον κύκλο οπού πράγμα-οποιουνται οι αγορές). 

Είναι ώστίσο πιθανή ή ύπαρξη ενός σχετικά σταθερού δικτύου προμη

θευτών: ό φόβος μιας ενδεχόμενης μείωσης της παραγωγής—συνέπειχ 

του χαμηλού ρυθμού πωλήσεων στις κεντρο-ευρωπαϊκές άγορες— εξη

γείται με τον φόβο της απώλειας τών προμηθευτών 3 8 τ/^ς πρώτης ύλης 3 9 . 

Είναι φανερή ή προτίμηση τών επιχειρηματιών να παρακάμπτουν τους 

εμπόρους* οι τελευταίοι, εγκατεστημένοι σέ κάποιο σημείο πού τους συν

δέει αφενός με τήν άμεσο παραγωγή και με τή βιοτεχνία βαφής αφετέρου, 

αυξάνουν τήν τιμή αγοράς της πρώτης ύλης 4 0 — άρα και το κόστος πχρα-

γωγής· έπί πλέον διαθέτουν νήμα άναμειμεγμενο, διαφόρων ποιοτήτων, 

και για το λόγο αυτό ακατάλληλο προς βαφή 4 1 . 

Β . 

Διαφορετικές οικονομικές συμπεριφορές, σχετικά με τήν οργάνωση 

τών προμηθειών της πρώτης ύλης, συναντούμε δεκαπέντε χρόνια αργό

τερα, σέ επιχείρηση της ϊδιας κωμόπολης- επί πλέον, τα τεκμήρια πού 

αφορούν στην εταιρεία Χατζηϊωάννου είναι σημαντικότερα, σέ όγκο και 

ποιότητα, άπα τα αντίστοιχα της προηγούμενης εταιρείας. 

Πρώτη ύλη τών βιοτεχνιών βαφής, και σέ αυτήν τήν περίοδο, απο

τελεί το νήμα. Οί συνθήκες τής τοπικής παραγωγής βαμβακιού, επομένως 

και του νήματος, καθορίζουν, ως ένα βαθμό, τήν εκλογή ζωνών προμή

θειας, ή, πιο συγκεκριμένα, τήν μερική μετατόπιση προς τή ζώνη τής 

'Ανατολής. Πριν προχοορήσουμε στην αποσαφήνιση τών δρων πού ωθούν 

τις εταιρείες προς απομακρυσμένη ζώνη αγορών, θα δώσουμε μία συνο

πτική εικόνα τών σχέσεοον βαμβακιού κχί νήματος στην τοπική αγορά, 

δπως παρουσιάζεται στο αρχείο τής εταιρείας. 

Το 1797, ό χαμηλός όγκος παραγωγής βαμβακιού, αποτέλεσμα τών 

κλιματολογικών συνθηκών (ανομβρία), συντελεί στή σχετική εγκατάλειψη 

τής τοπικής άγορας και τή συμπλήρωση τών αναγκαίων ποσοτήτων νη

μάτων άπα τήν μικρασιατική ζώνη 4 2 —εϊναι χαρακτηριστικό άλλωστε 

αυτού τοΰ τύπου τών βιοτεχνιών ή εξάρτηση τους άπα τους κύκλους τής 

38. «Μουστερ7]δες» όπως αναφέρονται. 

39. Θ.Α./4. 

40. Κατά 10 παράδες στην οκά. Θ.Α./11,39. 

41. Θ.Α,/11,39. 

42. Θ.Α./200, 204, 205, 207. 
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αγροτικής παραγωγής: ή κίνηση επομένως προς άλλες ζώνες προμήθειας 

είναι και νέα συμπεριφορά — προσπάθεια αυτονόμησης άπο τον «φυσικό» 

κύκλο τής αγροτικής παραγωγής. Το 1798, αντίθετα, ή εσοδεία του βαμ

βακιού είναι πλούσια και ή τιμή του δείχνει πώς σημειώνει πτώση" το 

νήμα ωστόσο, αντί να παρακολουθήσει το βαμβάκι, εξακολουθεί να κινεί

ται στα προηγούμενα του επίπεδα 4 3 . Ή τελευταία ά συγχρονία στη δια

κύμανση των τιμών τών δύο προϊόντων διαγράφεται ουσιαστικά μέσα 

άπο την κίνηση τής τιμής του νήματος (τα αρχεία τών επιχειρήσεων, 

όπως είναι φυσικό, αναφέρονται περισσότερο στο τελευταίο). Η μη 

σύμπτωση επομένως τής κίνησης τών τιμών βαμβακιού και νήματος δεν 

προκύπτει άπο την έλλειψη του ακατέργαστου προϊόντος" αντίθετα ή 

θεσσαλική ζο>νη προμήθειας δείχνει πώς παραμένει ανοικτή στις βιοτε

χνίες βαφής. Αυτό φαίνεται καί άπο τή συμπληρωματική θέση τής μι

κρασιατικής ζώνης ως προς τήν τοπική: ένας πρόχειρος απολογισμός4 4 

τών αγορών νημάτων άπο τήν εταιρεία Χατζηϊωάννου υποδεικνύει Οτι 

το 1/3 περίπου τής πρώτης ΰλης προέρχεται άπο τήν Ανατολή" το υπό

λοιπο εϊναι τοπικό νήμα. 

Το συνδυασμό ζωνών προμήθειας περιγράφουν οί έξης παράμετροι: 

—ή ποιότητα του νήματος, άρα καί ή ανταγωνιστικότητα του στίς 

κεντρο-ευρωπαϊκές αγορές" το ασιατικό νήμα, ψιλό καί κοντό, θεωρείται 

καλύτερο άπο το θεσσαλικό4 5. 

—ή προσπάθεια να αποφευχθεί, ως ενα ορισμένο βαθμό, ή εξάρτηση 

άπο τους κύκλους παραγωγής του βαμβακιού στην τοπική ζώνη, με τήν 

ασφαλιστική δικλείδα τής συμπληρωματικής — καί μακρινής — ζώνης 

προμήθειας" ή δυνατότητα έ'τσι μιας βιοτεχνικής παραγωγής χωρίς εκ

πλήξεις διευρύνεται σημαντικά. 

—το εύρος τών επιχειρήσεων ή προσφυγή στη μικρασιατική ζώνη 

είναι ταυτόχρονα ενδεικτική του οικονομικού μεγέθους μιας εταιρείας" 

μια μικρή βιοτεχνία βαφής δεν μπορεί —καί δεν έχει ϊσως τήν ανάγκη— 

να κινηθεί προς απομακρυσμένη ζώνη προμήθειας. 

—ή χρήση καί εξυπηρέτηση άπο δύο πήγες παραγωγής τής πρώτης 

43. Θ.Α./229, 230. 

44. Με βάση τα δεδομένα τοϋ δγκου τής πρώτης ύλης πού αγοράζεται στην 
'Ανατολή, τών συναλλαγματικών πού διακινούνται ανάμεσα στη Σμύρνη καί τή Βιέν
νη, καί τής σχέσης τους με τα αντίστοιχα μεγέθη τοϋ συνολικού όγκου τής παραγωγής. 

45. Θ.Α./248. 



Μαρία Σταματογιαννοπούλου, ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΒΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ 141 

ύλης, υποδηλώνει την προσπάθεια να αποφευχθεί ή υψηλή τιμή αγοράς, 

με τήν εκλογή της ζώνης προμηθειών στην όποια ή τιμή του νήματος κι

νείται σε χαμηλότερα επίπεδα" δεν υπάρχει ποτέ εξάλλου αποκλειστική 

χρήση της μιας ή της άλλης ζώνης 4 6 . Ωστόσο — και με βάση τα δεδομένα 

πού διαθέτουμε — ή εκλογή της μικρασιατικής ζώνης προμήθειας δεν 

γίνεται με άξονα τήν επικερδέστερη αγορά* επί πλέον, στην τιμή αγοράς 

του νήματος της 'Ανατολής, πρέπει να συνυπολογίσουμε τα έξοδα παρα

μονής δσων αποστέλλονται για το σκοπό αυτό, το κόστος τής θαλάσσιας 

μεταφοράς, τον τελωνειακό φόρο που πληρώνεται στή Σμύρνη 4 7 . 

—ό ρυθμός παραγωγής ενός εργαστηρίου4 8 και ή σχετικά πολύπλοκη 

διαδικασία τής βαφής, συγκριτικά με τήν ύφανση. "Οσο περισσότερο ό 

ρυθμός παραγωγής αποβάλλει τον εποχικό του χαρακτήρα καί τείνει να 

καλύψει ολο και μεγαλύτερο μέρος του έτους 4 9, τόσο περισσότερο απαι

τείται καλύτερη οργάνωση των προμηθειών πρώτης ύλης. Τήν άνοιξη 

του 1800, ενώ αναμένεται ποσότητα νημάτων άπο τήν Σμύρνη, ή εταιρεία 

Χατζηϊωάννου αναγκάζεται να προμηθευτεί ντόπιο νήμα, ώστε να μή 

ιακοπει η ραφή στα εργαστήρια0" —αν και φαίνεται πως σε αυτή τήν 

απόφαση οδηγεί και το πρόβλημα τής έλλειψης ειδικευμένων τεχνιτών 

συνδυασμένο με το φόβο τών ((απολύσεων»51. 

— οί ανταγωνιστικές, τέλος, συνθήκες πού επικρατούν στην τοπική 

αγορά· κατά τα έ'τη 1797-1800, ή ζήτηση βαμβακερών νημάτων άπο 

τους κλάδους τής τοπικής υφαντουργίας παραμένει σταθερή· οί επιχειρη

ματίες τών βιοτεχνιών βαφής τους κατηγορούν ως υπαίτιους τής ανόδου 

τής τιμής τής πρώτης ύλης5 2. 

α) Μικρασιατική ζώνη 

Θεωρητικά, μια — οποιαδήποτε — βιοτεχνία βαφής νημάτων στην 

Θεσσαλία έχει τις έξης δυνατότητες προμήθειας τού μικρασιατικού νή-

46. Θ.Α./196, 203, 214, 217. 
47. Το 1795 είναι 1 γρόσι στο κιντάξι, βλ. Archives du Ministère des Affaires 

Etrangères, Smyrne, t. 31, an 4, p. 53-54v. 
48. Ή εταιρεία Χατζηϊωάννου υπολογίζει, το 1798, στή βαφή 1800 περίπου 

οκάδων νήματος τον μήνα (Θ.Α./225). 
49. Πού συμβαίνει μέ τήν εταιρεία Χατζηϊωάννου. 
50. Θ.Α./262. 
51. Θ.Α./213, 248. 
52. Θ.Α./217, 214, 249. 
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ματος: i) νά το αγοράσει ή 'ίδια, ε'ίτε με τους μόνιμα εγκατεστημένους 

στην περιοχή άντιπροσίόπους της — ή περίπτωση της «κοινής» συντρο

φιάς τών Άμπελακιών — ή στέλνοντας, σε τακτά χρονικά διάστημα, αν

θρώπους της στην Μικρά 'Ασία, ii) να το προμηθευτεί με παραγγελία σε 

ελληνικό εμπορικό οίκο τής Σμύρνης και iii) να το αγοράσει στή Θεσσα

λία. Στην πραγματικότητα, και τουλάχιστον με τις μέχρι αυτή τη στιγμή 

γνώσεις μας, ή πρώτη πρακτική είναι εκείνη πού επικρατεί. 

Ή τρίτη, ή μεταφορά δηλαδή και το εμπόριο στην Θεσσαλία μικρα

σιατικής προέλευσης νήματος δεν φαίνεται πιθανή. Οι βιοτεχνίες εξάλλου 

αγοράζουν το μικρασιατικό νήμα για τις δικές τους αποκλειστικά ανάγκες. 

Ή εταιρεία Χατζηϊωάννου προμηθεύεται νήματα άπο τήν ενδοχώρα 

τής Σμύρνης, στέλνοντας βαφείς της συνήθως, στον τόπο παραγωγής 

τους5 3. Οι τελευταίοι φεύγουν γύρο;» στο Σεπτέμβριο και κατά το τέλος 

του 'Απριλίου, εποχή πού σταματούν οι αγορές, εγκαταλείπουν τήν ασια

τική Τουρκία5 4. Οι παραλαβές τής πρώτης ύλης στην Ά γ ι α αρχίζουν τον 

53. Θ.Α./212, 254, 186. 

54. Θ.Α./212, 222, 267. 
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Ιανουάριο περίπου και συνεχίζονται μέχρι την αρχή του καλοκαιριού0 0 -

και οι αγορές γίνονται σταδιακά, με συναλλαγματικές 1.500-2.000 φιο

ρινιών την κάθε φορά5 6. Είναι βέβαιο δτι δύο επιχειρήσεις της Ά γ ι α ς 

προμηθεύονται μέ τον παραπάνω τρόπο νήματα άπο την Ανατολή: αύτη 

πού αναφέρουμε και ή εταιρεία Χατζηαποστόλη Χατζηπαπαθεοκλήτου5 7. 

Ά ς σημειωθεί πώς ή μεταφορά ακολουθεί πάντοτε το θαλάσσιο δρόμο 

Σμύρνης - Βόλου. 

β) Θεσσαλική ζώνη 

Ή ασάφεια, πού επισημάναμε στα προηγούμενα, τών πηγών, ως προς 

έννοιες γεωγραφικού περιεχομένου, ισχύει και για τα τεκμήρια τών ετών 

1797-1800· ή αγορά νημάτων «άπο εξω» 5 8 υποδεικνύει αγορά πραγμα

τοποιούμενη εξω άπο την Ά γ ι α ή υποδηλώνει προμήθεια άπο σχετικά 

απομακρυσμένη περιοχή; Γιατί, στα χρόνια αυτά, ή έ'κταση της ζώνης 

προμηθειών, σύμφωνα μέ τις ενδείξεις, συμπίπτει μέ το χάρτη της βαμ

βακοπαραγωγής. Βέβαια είναι ή αγορά νημάτων άπο την εταιρεία Χα-

τζηϊωάννου στα χωριά τής περιοχής Βελεστίνου09. Τα νήματα της περιο

χής Αλμυρού θεωρούνται ακριβά καί ακατάλληλα προς βαφή, αν και ανα

φέρεται μεγάλη σέ όγκο παραγωγή 6 0 . Τα χωριά του Δομοκού προμηθεύ

ουν, τύ 1800, την πρώτη ύλη στην εταιρεία Χατζηαποστόλη Χατζηπα

παθεοκλήτου61. Τέλος, ή αναφορά στο «κεραμιδιώτικο» νήμα —απρόσιτο 

ομως, κασως μεταφέρεται απο τον Αμπτη πάσα στον 1 υρναρο0^— υπο

δεικνύει σχετικά διευρυμένη τοπική ζώνη αγορών τής πρώτης ύλης. 

Ή προμήθεια τών νημάτων γίνεται άπο τον Όκτίόβριο μέχρι καί 

τον Απρίλιο — αυτός είναι τουλάχιστον δ στόχος τών επιχειρηματιών 

55. Θ.Α./286, 213, 197, 205, 267. 
56. Θ.Α./205, 218, 200. 
57. Θ.Α./193. 
58. Θ.Α./214. 
59. Θ.Α./232. 
60. Θ.Α./214. 
61. Θ.Α./256' σημειώνουμε δτι για τα νήματα αυτά αναφέρεται πώς ή Θεσ

σαλονίκη «άνιβαλλάρει» την τιμή τους (Θ.Α./257)' είναι πιθανό να γίνεται εμπόριο 
(εξαγωγικό:) λευκών νημάτων της περιοχής. 

62. Θ.Α./214- υποθέτουμε δτι πρόκειται για το Κεραμίδι της δυτικής Θεσ
σαλίας (πεδιάδα Τρικκάλων) πού το 1887 αναφέρεται ως «domaine», βλ. F. Gos-
L'agriculture en Tkessalie. Petite étude d'économie rurale et d'agriculture com 
parée. Παρίσι, G. Masson, 1884, σ. 29. Για το Κεραμίδι τής 'Ανατολικής Θεσσα
λίας δεν διαθέτουμε ενδείξεις βαμβακοκαλλιέργειας. 
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περίοδο πού δπως είδαμε συμπίπτει με τή χαμηλή απασχόληση στους 

αγρούς και την μετατόπιση του βαμβακιού σε νήμα. Ή μεταφορά της 

πρώτης ύλης —σε αντίθεση με τον τρόπο οργάνωσης των αγορών κατά 

τα ετη 1799-1800—γίνεται άπα τους «μουστερήδες» στον τόπο έπεξερ-

γασίας-βαφής της, δηλαδή στην Ά γ ι α 6 3 : αν οί τελευταίοι είναι οι παρα

γωγοί και οχι οί έμποροι — αυτοί δεν αναφέρονται ποτέ στα τεκμήρια τών 

ετών 1797-1800 — εξυπακούεται ό σχετικός έλεγχος τής πχραγωγής νη

μάτων άπΐ> τις βιοτεχνίες βαφής καθώς υπάρχει μάλιστα προαγορά-πα-

ραγγελία συγκεκριμένων ποσοτήτων βαμβακερών νημάτων. 'Αποκλείου

με τήν τυχαία συνάντηση, στο παζάρι τής Ά γ ι α ς για παράδειγμα, προ

μηθευτών και αγοραστών: έχομε το δεδομένο συγκεκριμένης ποσότητας 

πρώτης ύλης πού περιμένει ή εταιρεία προς βαφή6 4" επί πλέον ή προμήθεια 

στο παζάρι (τής Άγιας;) θεωρείται δυσμενής συνθήκη αγοράς καθώς εκεί 

αγοράζουν και οί υφαντές6 0. Θεωρούμε μάλιστα πιθανή τήν ύπόθεσ/] 

—όπως και στην προηγούμενη περίοδο— σταθερού δικτύου προμηθευτών: 

υπάρχει ό φόβος της μεταστροφής τών προμηθευτών προς άλλους αγορα

στές, αν οί βιοτεχνίες βαφής σταματήσουν τήν προμήθεια νημάτων άπο 

τους πρώτους 6 3. Θα ήταν ωστόσο παρακινδυνευμένο το σχήμα πού θα 

αμετέφερε» τον κάθε παραγωγό τής πρώτης ύλης άπο το χωριό του στο 

χώρο έπεςεργασίας-βαφής της (με το δεδομένο της απουσίας διαμεσολα

βητικής λειτουργίας τών εμπόρων). Στο πρόβλημα ίσως μπορεί να δοθεί 

απάντηση, αν αποδειχθεί ότι ή προαγορά-παραγγελία πραγματοποιείται 

ανάμεσα στή βιοτεχνία βαφής αφενός και στην κοινότητα, προμηθευτή 

τής πρώτης ύλης, αφετέρου67. 

Μαρία Σταματογιαννοπούλον 

63. Θ.Α./214, 232, 238. 

64. Θ.Α./219, 214. 

65. Θ.Α./214, 252. 

66. Θ.Α./238, 200. 

67. "Οπως συμβαίνει μέ άλλα προϊόντα. 
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