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Το σύστημα ανταλλαγών της Αδριατικής 

Ηιστορία της οικογένειας Δουρούτη αποτελεί ένα από τα αντιπροσω
πευτικότερα δείγματα της ελληνικής εμπορικής διασποράς στο 
πρώτο μισό του 19ου αι.1 Η πορεία της από τον ορεινό χώρο της 

Ηπείρου στην ελληνική παροικία της Αγκώνας, λιμανιού του ποντιφικού 
κράτους στην Αδριατική, και από εκεί η εγκατάσταση στο ελληνικό κράτος 
υπομνηματίζει σημαντικές όψεις της νεοελληνικής ιστορίας. Η περίπτωση 
της οικογένειας Δουρούτη εντάσσεται σε ένα κλασικό οικονομικό σχήμα 
της προεπαναστατικής ελληνικής κοινωνίας. Ξεκινά από έναν ορεινό οικι
σμό με βιοτεχνικές δραστηριότητες οι οποίες δημιουργούν τη δυνατότητα 
της εμπορικής αποδημίας, απαγκιστρώνουν δηλαδή τους Δουρούτη από το 
τοπικό επίπεδο και τους οδηγούν στο ευρύτερο σύστημα της Αδριατικής 
στο οποίο εκ προοιμίου δεν είναι ξένοι, εφόσον ένα μεγάλο μέρος της 
Ηπείρου, όπως και των Ιονίων νήσων, μετέχει ποικιλοτρόπως σε αυτό από 
πολύ παλιά. 

Τόπος καταγωγής της οικογένειας Δουρούτη είναι οι Καλαρρύτες της 
Ηπείρου. Οι Καλαρρύτες είναι βλάχικος οικισμός που ανήκει στην ευρύτε
ρη περιοχή των Ιωαννίνων, όχι μόνο από άποψη γεωγραφική και διοικητι
κή, αλλά και από οικονομική. 

Ένα μεγάλο μέρος των εμπορικών συναλλαγών των Καλαρρυτινών 
τον 18ο αι. πραγματοποιόταν στα Ιωάννινα με κυρίαρχο προϊόν το χοντρό 
μάλλινο ύφασμα (σκουτί),2 το οποίο προοριζόταν για την κατασκευή των 
μάλλινων επενδυτών (κάπες ή καπότες). Τους μάλλινους επενδύτες φορού
σαν οι βοσκοί και οι αγρότες στην Ελλάδα και στην Αλβανία, καθώς και οι 
ναυτικοί της Αδριατικής θάλασσας. Πρόκειται δηλαδή για ένα ύφασμα δεύ
τερης ποιότητας, σε σχέση με τα μάλλινα υφάσματα της δυτικής βιομηχα
νίας (λοντρίνια κ.ά.). Οι Καλαρρύτες ανήκουν στο σύμπλεγμα των ορεινών 
κοινοτήτων που από τη Ζαγορά του Πηλίου, τη Σαμαρίνα της Πίνδου έως 
τη Σκόδρα της Αλβανίας ασχολούνται με την οικοτεχνική παραγωγή του 
μάλλινου υφάσματος. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η παραγωγή του μάλλι
νου υφάσματος (σκουτί)3 συχνά συγχέεται με το τελικό προϊόν, τον επενδύ
τη, που κατασκευαζόταν στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα, π.χ. από τη συντε
χνία των καποτάδων στα Ιωάννινα,4 με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να 
ξεχωρίσουμε πάντοτε τις πληροφορίες για την παραγωγή του μάλλινου δη
λαδή υφάσματος (σκουτί) και του έτοιμου προϊόντος (κάπα). Όταν όμως 
οι πηγές αναφέρουν καλαρρυτινούς καποτάδες θα πρέπει να υπονοούν μό
νον τον τόπο προέλευσης των τεχνιτών. Το τέλος του 18ου αι. φέρνει αφε
νός την κάμψη αυτής της οικονομικής δραστηριότητας στους παραγωγι
κούς οικισμούς και αφετέρου αφήνει μια «τεχνογνωσία» των εμπορικών 
συναλλαγών και ένα καλό εμπορικό κεφάλαιο στους εμπόρους που διαχει-
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ό,π.,σ. 55-61. 
13. Σύμφωνα με τον F. Braudel η Αδριατική είναι η 
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εποχή τον Φιλίππου Β ' της Ισπανίας, τ. Α, Ο ρόλος τον 
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ρίστηκαν αυτή την παραγωγή. Η συνολική εμπειρία αποδεικνύεται πολύτι
μη στην επιχειρηματική τους εξέλιξη. 

Η περιγραφή του περιηγητή W. Μ. Leake για τους Καλαρρύτες έχει ιδι
αίτερη σημασία, γιατί γίνεται σε μια καίρια χρονική περίοδο, στις αρχές του 
19ου αι., κατά την οποία συντελούνται σημαντικές κοινωνικο-οικονομικές 
αλλαγές στον οικισμό. Πρόκειται για ενα παραδειγματικό ορεινό οικισμό, 
με μικρές καλλιέργειες σιταριού, κηπευτικών και οπωρικών σε πεζούλες 
γύρω από αυτόν. Οι Καλαρρυτινοι είχαν εμπορικές συναλλαγές με την 
Άρτα για δημητριακά, κρασί και λάδι, με τα Τρίκαλα για σταρένιο αλεύρι 
και με τα Ιωάννινα για ευρωπαϊκά προϊόντα.5 Η αύξηση των εμπορικών συ
ναλλαγών είχε ως συνέπεια την εγκατάλειψη των καλλιεργειών, καθόσο συ
νέφερε να εισάγουν τα δημητριακά παρά να καλλιεργούν ένα τόσο φτωχό 
έδαφος· έτσι ένα μέρος των παλιών καλλιεργειών είχαν μετατραπεί σε βο
σκοτόπια.6 Οι «εισαγωγές» ειδών διατροφής στους Καλαρρύτες αποτελούν 
ένδειξη αναβάθμισης του οικονομικού χώρου, απόρροια των πυκνών εμπο
ρικών συναλλαγών, που για αυτή την ορεινή κοινότητα οδηγούν σε ανάπτυ
ξη της κτηνοτροφίας, ώστε καλλιέργειες να μετατρέπονται σε βοσκοτόπια 
και παράλληλα να αναπτύσσεται μια πρωτογενής «οικιακή βιοτεχνία»7 στα 
όρια ίσως μιας ελληνικής πρωτοεκβιομηχάνισης. 

Το κύριο προϊόν που εντατικοποίησε τις εμπορευματικές συναλλαγές 
των Καλαρρυτών κατά τον 18ο αι. ήταν το μάλλινο ύφασμα. Δεν γνωρί
ζουμε το ποσοστό συμμετοχής της κτηνοτροφικής, βιοτεχνικής και γεωργι
κής δραστηριότητας στο συνολικό προϊόν του οικισμού. Το βέβαιο όμως 
είναι ότι η παραγωγή και διακίνηση του μάλλινου υφάσματος, αποτέλεσε 
το όχημα για την ένταξη των ορεινών οικισμών στο ευρύτερο οικονομικό 
σύστημα της Αδριατικής. Έτσι οι Καλαρρυτινοι με την παραγωγή του μάλ
λινου υφάσματος, που μετατρέπεται σε κάπες και διακινείται από τα 
Ιωάννινα, μπαίνουν στο σύστημα ανταλλαγών της Αδριατικής. Ο Leake 
παρατηρεί οτι οι «επενδύτες» ταξίδευαν στην Ιταλία, Ισπανία, Αυστρία και 
Ρωσία. Οι πλουσιότεροι έμποροι δεν ξαναγύριζαν στους Καλαρρύτες, 
αλλά μετανάστευαν στους τόπους εμπορίας, οι μεσαίοι έμποροι συχνά ξα
ναγύριζαν ως καταστηματάρχες και τεχνίτες, και οι φτωχότεροι ήσαν κυ
ρίως μεταφορείς και βοσκοί.8 Εξάλλου παρόμοια κοινωνική διαστρωμάτω
ση σημειώνεται και στο γειτονικό, επίσης βλάχικο οικισμό, Ματσούκι, του 
οποίου οι κάτοικοι εμπορεύονταν επενδύτες στα νησιά του Ιονίου και τις 
παραθαλάσσιες πόλεις της Αδριατικής. Οι πιο πλούσιοι μετανάστευαν 
στην Κέρκυρα, ενώ τα φτωχότερα στρώματα έμεναν στον οικισμό ως πα
ραγωγοί των «επενδυτών», μεταφορείς, καλλιεργητές και βοσκοί.9 Στο 
Βλαχολείβαδο (Λιβάδι) της Θεσσαλίας κατασκεύαζαν το ίδιο τραχύ μάλλι
νο ύφασμα με τους Καλαρρύτες σε μαύρο ή άσπρο χρώμα. Οι 
Καλαρρυτινοι με τις εμπορικές τους διασυνδέσεις στην Αδριατική εμπο
ρεύονταν και το λειβαδίτικο ύφασμα από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.|0 

Βορειότερα, στη Σκόδρα, ο Leake σημειώνει την παραγωγή άσπρου μάλλι
νου υφάσματος, καλύτερη παραλλαγή του μαύρου, που έφτιαχναν σε όλα 
τα ορεινά μέρη της Β. Ελλάδας." Φαίνεται πράγματι ότι τόσο οι υφαντές 
όσο και οι ράφτες του ορεινού χώρου δεν δημιούργησαν οικονομική ομάδα 
κρούσης και παρέμειναν μεταξύ υπαίθρου και πόλης, όμως το στρώμα των 
εμπόρων που διακινούσε το προϊόν τους, έξω απο τους περιορισμούς της 
τεχνικής ομάδας, έγινε το ζωντανό οικονομικό και κοινωνικό κύτταρο του 
πρώιμου παροικιακού ελληνισμού.12 
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Πριν από τον 19ο αι. η Αδριατική αποτελούσε ενα κλειστό κύκλωμα 
κάτω από τον έλεγχο της Βενετίας και της Ραγούζας. Ήταν πολλά τα επί
πεδα συνεργασίας των ανθρώπων της Αδριατικής: η ναυτιλία, το εμπόριο 
και οι τεχνικές. Ιταλοί, Σλάβοι, Αλβανοί, Έλληνες και Εβραίοι, κάτοικοι 
της ανατολικής και δυτικής πλευράς της Αδριατικής, μετείχαν σε μια κοι
νότητα τρόπου εργασίας και εκμετάλλευσης υλικών, καθώς οι πληροφορίες 
και οι άνθρωποι κυκλοφορούσαν σχετικά γρήγορα και εύκολα διαμέσου 
των θαλασσίων οδών επικοινωνίας.13 Η αμφισημία ορισμένων προϊόντων 
δημιουργεί ένα πλέγμα οικονομικών δραστηριοτήτων. Θα μπορούσαμε να 
προσθέσουμε ότι αυτό το σύστημα της Αδριατικής εκτείνεται σε μερικές πε
ριπτώσεις από τη Βενετία έως τη Σικελία (Μεσσήνη) και την Κέρκυρα· έχει 
διαφορετικά κέντρα βάρους κατά τη μακραίωνη ιστορία του και ιστορικές 
τομές που άλλοτε αναδεικνύουν το βόρειο και άλλοτε το νότιο τμήμα της 
Αδριατικής, από τη Βενετία, στη Ραγούσα, στην Αγκώνα, στο Δυρράχιο και 
τέλος στην Τεργέστη και στο Φιούμε. Από τον ελληνικό χώρο τα δυτικά λι
μάνια που μετέχουν στο σύστημα ανταλλαγών της Αδριατικής είναι τα 
Ιόνια, κύρια η Κέρκυρα, η Σαγιάδα, η Σαλαώρα και η Πάτρα. Το σύστημα 
ανταλλαγών του νοτιότερου τμήματος της Αδριατικής που μας αφορά, 
φαίνεται να συγκροτείται κατά τους ρωμαϊκούς κιόλας χρόνους μέσω της 
Εγνατίας οδού, η οποία περνούσε από την ιταλική ακτή του Μπάρι και του 
Μπρίντεζι και συνέχιζε απέναντι στο Δυρράχιο. 

Ολόκληρος ο χώρος της Αδριατικής χαρακτηρίζεται από συχνές μετα
κινήσεις και μετεγκαταστάσεις των κατοίκων των δύο πλευρών. Ειδικά για 
τους Ηπειρώτες υποθέτουμε ότι η μετανάστευση τους στην απέναντι ιταλι
κή ακτή ξεκινά τον 16ο αι. νότια, στη Σικελία πρώτα, τη Νάπολη και την 
Καλαβρία14 και συνεχίζεται προς τη δυτική πλευρά της Ιταλίας στο 
Λιβόρνο.ι5 Τον 18ο αι. είναι χαρακτηριστική η παρουσία των Ηπειρωτών 
στα σημαντικά ιταλικά λιμάνια της Αδριατικής, τη Βενετία, την Αγκώνα 
και την Τεργέστη. Στη Βενετία η συγκρότηση της ομάδας των καποτάδων 
έγινε το 1764 και στην Τεργέστη η παρουσία καλαρρυτινών καποτάδων 
από το 1781 '" τουλάχιστον, μαρτυρεί τον δυναμισμό αυτής της οικονομικής 
δραστηριότητας. 

Εδώ θα πρέπει να γίνει μια ιδιαίτερη αναφορά στη βιοτεχνική παρα
γωγή του μάλλινου επενδύτη στην περιοχή της Αγκώνας (Matelica), στην 
ενδοχώρα της οποίας είναι γνωστή η παραγωγή μάλλινου υφάσματος από 
τον 16ο αι. Το μάλλινο ύφασμα που παραγόταν στην ενδοχώρα της 
Αγκώνας ήταν χαμηλότερης ποιότητας και ακριβότερο από το λαθραία ει
σαγόμενο ελληνικό ή ακόμη και από αυτό που κατασκευαζόταν στην 
Αγκώνα από την ελληνική παροικία. Πρόκειται για μάλλινο ύφασμα με με
γάλη ζήτηση ονομαζόμενο zagara17 ή caravano, το οποίο από το 1810 παρά
γεται και από τους ντόπιους.IS Οι συγκρούσεις φαίνεται ότι ήταν έντονες· 
έτσι όταν το 1808 ο G. Fiaccarmi βραβεύεται ως ο πρώτος κατασκευαστής 
στη Ματελίκα (Matelica) των περίφημων ναυτικών επενδυτών κατά τον ελ
ληνικό τρόπο (cappotti alla greca), «που πρώτα κατασκευάζονταν στην 
Αρτα», συναντά τη σθεναρή αντίσταση των παλιών παραγωγών ώστε φθά
νει να κατηγορηθεί ότι οι επενδύτες του ήσαν ελληνικής προέλευσης, ή του
λάχιστον προϊόντα της ελληνικής παροικίας της Αγκώνας.'" Έτσι η παρα
γωγή και η διακίνηση του χοντρού μάλλινου υφάσματος γίνεται ένα από τα 
σημαντικότερα σημεία επικοινωνίας μεταξύ Ηπείρου και Ιταλίας στον 
χώρο της Αδριατικής (βλ. εικ.1). 
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Ο ανταγωνισμός της τεχνολογικά εξοπλισμένης ευρωπαϊκής βιομηχα
νίας υφάσματος έφερε την κρίση στη βιοτεχνία μάλλινου υφάσματος του 
ποντιφικού κράτους και έστρεψε μεγάλο μέρος των τοπικών παραγωγικών 
δυνάμεων στο μετάξι, ως πρώτη ύλη, ή ημικατεργασμένο προϊόν. Η εμπο
ρική διαχείριση του μεταξιού παρέμεινε στα χέρια των εμπόρων του μάλλι
νου υφάσματος. Είναι συχνό φαινόμενο στις προβιομηχανικές κοινωνίες 
το μαλλί και το μετάξι να κινητοποιούν εναλλακτικά ή και παράλληλα πα
ραγωγούς και επιχειρηματίες. Αρχίζουμε λοιπόν να προσεγγίζουμε το επι
χειρηματικό πρότυπο της καλαρρυτινής οικογένειας Δουρούτη, η οποία 
στις αρχές του 19ου αι. θα περάσει από το μαλλί στο μετάξι. 

Η εγκατάσταση στην Αγκώνα 

20. Εκτός από την κλασική, μπρο>ντελιανού κλίμα
τος, μελέτη του Α. Caracciolo, Le port franc d'Ancóne. 
Croissance et impasse d'un milieu marchand au XVIlIe 
siècle, Πάριοι 1965, η βιβλιογρα((<ία γύρο> από την 
ΑγκοΥνα και την περιοχή της (Marche) rivai πλούσια, με 
κύριο εκπρόσωπο τον Sergio Anselmi. 

21. Ο αριθμός πρoq>av(ί>ς αφορά το σύνολο των βαλ-
κάνκον εμπόριον στην ΑγκοΥνα, T. Stoianovich, «Ο κα
τακτητής ορΟόοοξος Βαλκάνιος έμπορος», Σπ. 
Ασοραχάς (επιμ.), Η οικονομική όομή των βαλκανικών 
χωρών ( 15ος - 19ος αι. λ ΑΗήνα 1979, ο. 290-291. 

22. Α. Caracciolo, «L'economia regionale negli anni 
della costituzione del porto franco di Ancona», S. 
Anselmi (επιμ.), Economia e società: le Marche tra XV e 
XXs., Μπολόνια Ι978,σ. 155. 

23. A. Caracciolo, Le port ïranc d'Ancóne..., ό.π.- βλ. 
και Elena Termite, «II porto di Ancona e gli approdi di 
Senigallia, Numanae Sirolo», S. Anselmi (επιμ.), La 
provincia di Ancona. Storia di un territorio, Μπάρι 1987, 
α. 243-260. Για την ελληνική παροικία στην Τεργέστη, 
βλ. Όλγα Κατσιαροή-Hering, Η ελληνική παροικία..., 
ό.π., τ. 1-2. Για την παρουσία το>ν Ελλήν<ον στη 
Σενιγάλλια, βλ. Όλγα Κατσιαροή -Hering, 
Λησμονημένοι ορίζοντες ελλήνων εμπόρων. Το πανηγύ
ρι στη Senigallia (18ος- αρχές 19ο ν αιώνα), ΑΗήνα 1989. 

24. Α. Caracciolo, ό.π., σ. 241,261. 

Η Αγκώνα είναι παλιό εμπορικό λιμάνι της Αδριατικής. Έχει αρχαιοελλη
νικές ρίζες, και αργότερα δέχθηκε βυζαντινή επιρροή έως τον 7ο αι. Από 
τον 13ο αι. η βαθμιαία καθιέρωση της Αγκώνας ως ναυτικής δύναμης δημι
ούργησε έντονα ανταγωνιστικές σχέσεις με τη Βενετία, με αποτέλεσμα η 
Αγκώνα να αποκλεισθεί εμπορικά από τη βόρεια Αδριατική και να καθιε
ρώσει στενές σχέσεις με τον σλαβικό εμπορικό κόσμο, τη Ραγούζα, τη 
Ζάρα, το Σπαλάτο, τη Σένια.20 Σύμφωνα με σλαβικές πηγές η εγκατάσταση 
σλάβων εμπόρων στην Αγκώνα χρονολογείται από τα τέλη του Μου αι., 
ενώ στα μέσα του 16ου αι. υποστηρίζεται ότι είχαν εγκατασταθεί 200 περί
που ελληνικοί εμπορικοί οίκοι.21 Είναι φυσική η διασύνδεση της εμπορικής 
δραστηριότητας της Αγκώνας με αυτή της γειτονικής Σενιγάλλιας και συ
νακόλουθα με το πανηγύρι της. Το 1732 η Αγκώνα γίνεται ελεύθερο λιμάνι, 
το οποίο ενισχύεται με σειρά λιμενικών έργων και παρουσιάζει σημαντική 
αύξηση της ναυτιλιακής κίνησης του. Συνακόλουθα παρατηρείται άμεση 
σύνδεση με τις δυτικές οικονομικές δυνάμεις, αναζωογόνηση ορισμένων 
όψεων της γεωργίας και της βιοτεχνίας και τέλος δημογραφική αύξηση.22 

Έτσι η Αγκώνα με τη Σενιγάλλια γίνονται το σημείο αναφοράς του εμπορί
ου στο ποντιφικό κράτος. Μια πολυεθνική κοινότητα εμπόρων αποτελού
μενη από Εβραίους, Έλληνες και Σλάβους δίνει τον οικονομικό τόνο στην 
πόλη. Το λιμάνι της Αγκώνας θα παραμείνει μεγάλο διαμετακομιστικό κέ
ντρο δημητριακών σε όλο τον 18ο αι. Τον επόμενο αιώνα η ναυτική δύναμη 
της Αγκώνας θα μειωθεί, ακολουθώντας την τύχη και άλλων λιμανιών της 
Μεσογείου που είχαν αναπτυχθεί με βάση τις εμπορικές ανταλλαγές αγρο
τικών προϊόντων. Εξάλλου υψηλές φορολογικές επιβαρύνσεις στο εμπορι
κό ναυτικό στις αρχές του 19ου αι. είχαν επίσης ως αποτέλεσμα τη μείωση 
των συναλλαγών που μαζί τους φαίνεται ότι συμπαρασύρεται και το, ού
τως ή άλλως, καταδικασμένο πανηγύρι της Σενιγάλλιας. Αντίθετα ηγεμονι
κή δύναμη στην Αδριατική αναδεικνύεται η Τεργέστη.23 Η μελέτη του Α. 
Caracciolo για την Αγκώνα ανέδειξε την αδυναμία του κεφαλαίου, στον συ
γκεκριμένο χώρο, να προκαλέσει αγροτικό μετασχηματισμό και να δημι
ουργήσει μοντέρνες επενδύσεις, (άστε η Αγκώνα ακόμη και στις πλουσιότε
ρες φάσεις του 18ου αι. δεν κατάφερε να δημιουργήσει μια αυτόνομη ανά
πτυξη. Η αλματώδης ανάπτυξη των συναλλαγών αυτή την περίοδο, όπως 
παρατηρήθηκε και για το Βασίλειο των Δύο Σικελιών, δεν αποτελεί ένδειξη 
πραγματικής ανάπτυξης, αλλά αντίθετα υποδηλώνει την υπαγωγή σε πιο 
ισχυρές οικονομίες.24 

^Ρ 
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Η ιστορία του μεταξιού στην ενδοχώρα της Αγκώνας είναι παλιά και 
άμεσα συνδεδεμένη με το μαλλί. Μόνο όμως τον 18ο αι. το μετάξι έγινε ση
μαντικό εξαγωγικό προϊόν. Στην αρχή εξήγαγαν κουκούλια και στη συνέ
χεια ημικατεργασμένο μετάξι. Αναμφίβολα η παραγωγική δυνατότητα μιας 
ημικατεργασμένης πρώτης ύλης με ονομασία κατασκευής, μετάξι τύπου 
Φοσομπρόνε (Fossombrone), και η διάθεση της στην ευρωπαϊκή αγορά 
άφηνε μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους στους επενδυτές αυτού του τομέα 
και δημιούργησε και τοπική αγορά εργασίας. Από εδώ φαίνεται να ξεκινά η 
ανάπτυξη της αναπήνισης, που επικεντρώθηκε στο Φοσομπρόνε, το οποίο 
συγκέντρωσε τουλάχιστον το μισό της παραγωγής της περιοχής Μάρκε 
(Marche). Το Φοσομπρόνε, το 1766, διέθετε 164 καζάνια μοιρασμένα σε 44 
αναπηνιστήρια. Η ποιότητα του χειροποίητου μεταξιού τύπου 
Φοσομπρόνε κράτησε τη διεθνή ζήτηση για το προϊόν, κυρίως στην αγορά 
του Αονδίνου. Παράλληλα αναπτύχθηκε και μια μικρή εγχώρια βιοτεχνία 
μεταξωτών υφασμάτων. Οι τεχνίτριες απέκτησαν φήμη και δημιούργησαν 
μια αγορά εργασίας στο ποντιφικό κράτος και μια καλή εξειδίκευση στην 
κατεργασία των υπολειμμάτων του μεταξιού.25 Οι αστικής καταγωγής με-
ταξοτεχνίτριες είχαν γνωρίσει την επαγγελματική εποχική μετανάστευση 
από τις αρχές του 18ου αι. Το 1873 μια ιταλική εφημερίδα, εκθειάζοντας 
τις ικανότητες τους, σημείωνε ότι οι μεταξοτεχνίτριες του Φοσομπρόνε εί
χαν φθάσει να εργασθούν μέχρι την Ελλάδα,26 υπονοώντας προφανώς τα 
μεταξουργεία Δουρούτη στη νότια Πελοπόννησο.27 

Στον 19ο αι. η κατάσταση της μεταξουργίας άρχισε να μεταβάλλεται. 
Παρόλο που το μετάξι του Φοσομπρόνε διατηρούσε τη φήμη του έως τις 
πρώτες δεκαετίες του αιώνα, άλλαξαν οι παραγωγικές διαδικασίες. Η πο-
ντιφική απογραφή του 1824 βρίσκει τη μεταξουργία του Φοσομπρόνε σε 
ανάπτυξη και το 1839 εγκαθίσταται εκεί το πρώτο αλλοδαπό ατμοκίνητο 
μεταξουργείο - κλωστήριο. Επίσης η παλαιά εμπειρία της μεταποίησης των 
κατώτερων ποιοτήτων του μεταξιού έγινε αντικείμενο βιομηχανικής εκμε
τάλλευσης το 1873 στο Γιέζι (Jesi).28 Ο ανταγωνισμός όμως της ατμοκίνητης 
αναπήνισης στο εσωτερικό της ενωμένης Ιταλίας περιθωριοποίησε το μετά
ξι του Φοσομπρόνε κατά τα τέλη του αιώνα. Έτσι στην περιοχή της 
Αγκώνας στα τέλη του 19ου αι. υπήρχαν 37 μεταξουργεία αναπήνισης με 
34 ατμοκίνητα καζάνια, ενώ στην περιοχή Μπέργκαμο -και όχι στο Κόμο, 
το μεγαλύτερο ιταλικό μεταξοπαραγωγικό κέντρο- της Λομβαρδίας υπήρ
χαν 85 αναπηνιστήρια με 83 ατμοκίνητα καζάνια.29 Η ιστορία του πιο κερ
δοφόρου προϊόντος του εξωτερικού εμπορίου της Αγκώνας είχε κλείσει. 

Ξαναγυρίζοντας στην ιστορία της ελληνικής παροικίας στην Αγκώνα, 
η οποία δημιουργείται από την ελληνική εμπορική διασπορά της τουρκο
κρατίας, θα μπορούσαμε να διακρίνουμε δύο ομόκεντρα σύνολα στην ιστο
ρία της: τη γενική εμπορική δικτύωση της πόλης και την οικονομική πορεία 
της, η οποία επηρεάζει άμεσα τις δραστηριότητες της παροικίας, και από 
την άλλη τη μικροϊστορία της ίδιας της παροικίας σε σχέση με τα τεκταινό
μενα στον ελληνικό χώρο. 

Οι Δουρούτη μαζί με τους άλλους ηπειρώτες πραματευτάδες χάραξαν 
τον δρόμο του μάλλινου υφάσματος προς την ιταλική πλευρά της 
Αδριατικής. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι εμπορικές συναλλαγές δεν περιλάμ
βαναν ένα πλήθος προϊόντων, αλλά το μαλλί είναι ένα πολυδύναμο προϊ
όν, όπως και το μετάξι. Πρόκειται για εμπορευματοποιήσιμες πρώτες ύλες 
που μπορούν να κινητοποιήσουν από ατελείς έως πιο σύνθετες βιοτεχνικές 

25. Giuliana Careras, «L'industria serica a 
Fossombrone», Quaderni Strorìci delle Marche, 1/1 
(1966), σ. 126-Ι31. 

26. R. Savelli, Filande e filandaie a Fossombrone. 
Segmenti di storia dell 'industria serica, Ρώμη 1981, 
σ. 66-72. 

27. Magia Χριστίνα Χατζηϊωάννου, «Η τύχη των 
πρώτων ιταλών μεταξουργα'>ν στο ελληνικό κράτος», 
Μνήμων, 13 (1991), σ. 121-138. 

28. F. Armatori, «Alle origini dello sviluppo industriale 
marchigiano: gli anni dall'Unità alla prima guerra 
mondiale», L. Avagliano (επιμ.), L ' Italia industriale nelle 
sue regioni: bilancio storiografico, o. 108-109. 

29. Τα στοιχεία προέρχονται από το: «L'Industria 
della seta in Italia», Annali di Statistica, τχ. XXXVII, 
Ρώμη 1891, σ. 45-48. 
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30. Ο γιος τους Francesco Bandiera γεννήθηκε το 
1785 και παντρεύτηκε την Anna Marsich ευγενή από τη 
Βοσνία και εγκατεστημένη στην Κέρκυρα, Ρ. 
Donazzolo, / Viaggiatori Veneti Minori, στη σειρά: 
Memorie della Reale Società Geografica Italiana, Ρίόμη 
1867, τ. XVI, σ. 338-339 

31. Για τους Bandiera παραπέμπω στο ομώνυμο λήμ
μα του Dizionario Biografico degli Italiani, έκο. 
Enciclopedia Italiana Treccani, τ.5. 

32. Γ. Π. Παπαγεωργίου, «Συμβολή στην ιστορία της 
ελληνικής παροικίας της Αγκοχνας κατά τον 19ο αι»., 
Αωοώνη, 4 ( 1975), σ. 295 - 340 και για τη συμβολή της 
ελληνικής παροικίας της Τεργέστης βλ. Όλγα 
Κατσιαροή - Hering, Η ελληνική παροικία της 
Τεργέστης..., ό.π., τ. Ι, σ. 335-342. 

33. Για τις σχέσεις τανν Μαυρομιχαλαύον με τους 
Δουρούτη, βλ. Μ. Π. Βρετός, Εθνικόν Ημερολόγιον 
1866, σ. 348. Ο Αθανάσιος Δουρούτης περιέγραψε την 
παραμονή του Καποδίστρια στην Αγκώνα και δημοσί
ευσε επιστολή του Ιγνάτιου προς τον πατέρα του, βλ. 
Αθ. Δουρούτης, «Ο Κυβερνήτης της Ελλάδος εν 
Αγκώνι, τω 1827», Αττικόν Ημερολόγιον, τ. ΚΑ, 1887, 
σ. 411-422. 

34. Το 1841 ο αρεοπαγίτης Μ. Ρενιέρης απαλλάσσε
ται από τη θέση του διαιτητή μεταξύ Δημοσίου και 
Κ(»νστ. Δουρούτη, λόγω παλαιάς φιλίας με τον 
Δουρούτη και στη θέση του διορίζεται ο Αρ. Π ιλικός, 
βλ. Γ.Α.Κ., Οθωνικό αρχείο, Υπ. Εσωτερικών, φκ. 252, 
5/17 Δεκ. 1841. 

35. Ειρ. Ασο')πιου, «Αναμνήσεις Ιταλίας (1845-
1852)», Αττικόν Ημερολόγιον, τ. ΙΣΤ (1882), σ. 1 Π
Ι 40. Εδώ περιλαμβάνεται και η ιστορία έξι Ελλήνων 
που πηγαίνουν να σπουδάσουν στην Πίζα και ενός που 
κατευθύνεται στο Λιβόρνο (Οκτ. 1845). 

εργασίες δίνοντας βαρύνουσα θέση στην ανθρώπινη εργασία και την τεχνι
κή. Ένα σύνηθες εμπορικό δρομολόγιο είναι: Καλαρρύτες, Γιάννενα, 
Κέρκυρα, Αγκώνα, Σενιγάλλια. Η ελληνική παρουσία στην Αγκώνα φαίνε
ται ότι πύκνωσε μετά την κήρυξη της σε ελεύθερο λιμάνι (1732), έτσι μπο
ρούμε να κρατήσουμε αυτή τη χρονολογία ως terminus ante quem για τη δη
μιουργία της ελληνικής παροικίας εκεί. Όμως η ελληνική εμπορική διασπο
ρά στα λιμάνια της Βενετίας, του Αιβόρνου και της Αγκώνας είναι 
παλαιότερη και συνδέεται με τον τύπο του μετακινούμενου βαλκάνιου 
έμπορου, όπως εύστοχα τον έχει περιγράψει ο Stoianovich. Μια ιστορική 
μαρτυρία μας επιτρέπει να υποθέσουμε ότι οι αδελφοί Γεώργιος και 
Χριστόφορος Δουρούτης δεν αποτελούν τους μόνους εκπροσώπους της 
εμπορικής διασποράς της οικογένειας Δουρούτη τον 18ο αι. Το τεκμήριο 
είναι κάποια Giovanna Doniti, προφανώς Ιωάννα Δουρούτη, από την 
Αγκώνα, η οποία είναι παντρεμένη στη Βενετία πριν από το 1785 με τον 
Dom. Bandiera.30 Πρόκειται για τους προγόνους των γνωστών ηρώων της 
ιταλικής παλιγγενεσίας, Attilio και Emilio Bandiera, οι οποίοι ύστερα από 
διετή εξορία (1842 - 1844) στην Κέρκυρα, τουφεκίστηκαν μετά από ένα 
αποτυχημένο κίνημα στη νότια Ιταλία.31 Το οικογενειακό τους δένδρο και η 
ιστορία τους φαίνεται να αποτελούν αντιπροσωπευτικό δείγμα της ιστο
ρίας των κατοίκων των ακτών της Αδριατικής. 

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Αγκώνα οι Δουρούτη ανα
πτύσσουν ένα πολιτικο-κοινωνικό και ένα οικονομικό πεδίο δράσης, τα 
οποία εναρμονίζονται και αναδεικνύονται ιδιαίτερα στη δεύτερη γενιά. 
Στο πρώτο επίπεδο εντάσσεται η δραστηριότητα του Γεωργίου Δουρούτη 
κατά την επανάσταση του 1821, η σχέση του με τον Καποδίστρια και αργό
τερα η σχέση της οικογένειας με τον Οθωνα και η ανάληψη της θέσης του 
προξένου στο ποντιφικό λιμάνι. Στο δεύτερο παράλληλο επίπεδο εντάσσο
νται οι οικονομικές δραστηριότητες που ξεκινούν από γενικές εμπορικές 
δραστηριότητες για να καταλήξουν στον δευτερογενή τομέα της μεταξουρ-
γίας. Εδώ θα πρέπει να αναγνωρίσουμε την δυναμική της δεύτερης γενιάς 
Δουρούτη. 

Η ελληνική παροικία της Αγκώνας, όπως και εκείνη της Τεργέστης, 
συνέδραμε την επανάσταση του 1821, κυρίως με την παροχή χρηματικής 
βοήθειας και υποστήριξης στους πρόσφυγες.32 Η Αγκώνα παρουσιάζει τη 
γεωγραφική ιδιαιτερότητα, σε σχέση με τις άλλες- παροικίες, να αποτελεί 
τον διαμετακομιστικό σταθμό από την Ελλάδα προς πολλές ιταλικές πό
λεις, Ρώμη, Μπολόνια, Πίζα, Πάντοβα, Παβία. Αυτό σημαίνει ότι φοιτητές, 
έμποροι, πολιτικοί, διανοούμενοι περνούν από την Αγκώνα και βέβαια 
πολλοί από αυτούς συναντούν τους Έλληνες της παροικίας. Τα πρώτα 
χρόνια της Επανάστασης περνάει από την Αγκώνα, όπου γνωρίζει τον Γ. 
Δουρούτη, και ο Γεώργιος Μαυρομιχάλης πηγαίνοντας στη σύνοδο της 
Βερόνας· είναι επίσης ιστοριογραφικά τεκμηριωμένο ότι ο Γ. Δουρούτης 
γνώριζε τον Ιγνάτιο Ουγγροβλαχίας, αφού αυτός του συστήνει τον Ι. 
Καποδίστρια το 1827.33 Ενδεικτικά επίσης αναφέρω ότι και ένας άλλος 
διάσημος ιταλοθρεμμένος, ο Μάρκος Ρενιέρης, συνδεόταν με μακρά φιλία 
με τους Δουρούτη.34 Η Αγκώνα αποτελεί και χώρο υποδοχής πολλών ελλή
νων φοιτητών που έχουν προορισμό τα ιταλικά πανεπιστήμια· μοναδική 
παραμένει η σχετική περιγραφή του Ειρηναίου Ασώπιου με τις αναμνήσεις 
του από την Ιταλία.35 Ο Ειρηναίος Ασώπιος είχε γνωρίσει τον Γ. Δουρούτη 
και σημειώνει με τη μαρτυρία του τις δύσκολες σχέσεις των Ορθοδόξων με 
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τους αλλοδόξους της ποντιφικής πόλης.36 Με συγκριτικό πλεονέκτημα τη 
γεωγραφική θέση της Αγκώνας, ως σημείου υποδοχής στον ιταλικό χώρο, οι 
Δουρούτη δημιουργούν ένα πλέγμα κοινωνικών σχέσεων, στο οποίο πρωτα
γωνιστής είναι ο Κωνσταντίνος Δουρούτης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
αυτής της στρατηγικής είναι ότι το 1830, ο Κωνσταντίνος συστήνει στον 
πατέρα του να προσφέρει θερμή φιλοξενία στον αδελφό του Μεγάλου 
Δραγουμάνου της Πόρτας Ιωάννη Αργυρόπουλο, που κατευθύνεται μαζί 
με τον ανηψιό του προς την Πίζα, καθόσο οι Αργυρόπουλοι ήταν συστημέ
νοι από τον φίλο, έμπορο της Ζακύνθου, Στ. Στραβοπόδη.37 Όταν ο Όθω-
νας πήγε στην Ιταλία το 1836, πέρασε από την Αγκώνα ως φιλοξενούμενος 
των Δουρούτη, ενώ ο Κ. Δουρούτης περίμενε την εύνοια του για την ίδρυση 
των μεταξουργείων στη Σπάρτη.38 Είναι φανερή η ηγετική θέση του Γ. 
Δουρούτη μέσα στην ελληνική παροικία, γι' αυτό διορίζεται πρώτος πρό
ξενος του ελληνικού βασιλείου στην Αγκώνα στις 17 Αυγούστου 1833. Η 
αίτηση για τη θέση αυτή είχε γίνει από τον Κωνσταντίνο Δουρούτη για λο
γαριασμό του πατέρα του39 και η πράξη αυτή σηματοδοτεί τη δυναμικότητα 
του Κωνσταντίνου Δουρούτη που θα εξελιχθεί σε κινητήρια δύναμη της οι
κογένειας. Ας σημειωθεί ότι την ίδια περίοδο πρόξενος στο Λιβόρνο διορί
ζεται ο επίσης ηπειρώτης πάροικος Παναγιώτης Πάλλης.40 Τον επόμενο 
χρόνο ο Γ. Δουρούτης προτείνει στον υπουργό Εξωτερικών, τον 
Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο, διεύρυνση των διπλωματικών σχέσεων του ελ
ληνικού βασιλείου με τα άλλα λιμάνια και πόλεις του ποντιφικού 
κράτους.41 Πράγματι το 1835 ο Γ. Δουρούτης αποκτά το δικαίωμα να διορί
ζει προξενικούς πράκτορες σε άλλα μέρη του ποντιφικού κράτους. 
Παράλληλα αρχίζουν και οι πρώτες διπλωματικές συνεννοήσεις του νεο
σύστατου ελληνικού κράτους με το ποντιφικό.42 Το 1837 ξεκινούν διπλω
ματικές συζητήσεις στη Ρώμη για τη σύναψη συνθήκης εμπορίου και ναυτι
λίας μεταξύ Ελλάδας και ποντιφικού κράτους.43 Αυτή την περίοδο, κατά 
την οποία μπαίνουν τα θεμέλια των διπλωματικών σχέσεων του ελληνικού 
κράτους, οι ελληνο-ποντιφικές σχέσεις δεν φαίνεται να έχουν ιδιαίτερη βα
ρύτητα. Αντίθετα όμως με το χαμηλό διακρατικό επίπεδο συνεργασίας, η 
εμπειρία του Γ. Δουρούτη από την τετράχρονη προξενική θητεία του μπο
ρεί, νομίζω, να αποτιμηθεί ως εμπορική εμπειρία και ευκαιρία διείσδυσης 
στην ποντιφική επικράτεια. Τα άμεσα οφέλη αυτής της πρώιμης διπλωμα
τικής θέσης για τους Δουρούτηδες ήταν πενιχρά. Μετά τον θάνατο του Γ. 
Δουρούτη ένα πικρό γράμμα του Κ. Δουρούτη πληροφορούσε το 
Υπουργείο Εξωτερικών ότι ο αδελφός του Ιωάννης, που στο μεταξύ είχε 
διοριστεί αντικαταστάτης, αναγκάστηκε να παραιτηθεί, αφού ο πατέρας 
τους δεν είχε πάρει καμιά αποζημίωση ως πρόξενος ούτε για τα έξοδα 
του.44 

Μετά το 1825 ο Κ. Δουρούτης, όπως θα φανεί παρακάτω, ουσιαστικά 
έχει φύγει από την Αγκώνα. Στις 4 Νοεμβρίου 1836 πεθαίνει ο Γ. Δουρού
της στην Αγκώνα45 (βλ. εικ. 2), λίγο αργότερα και ο Αθανάσιος εγκαθίστα
ται στο ελληνικό κράτος, και έτσι ο μόνος που παραμένει στην Αγκώνα εί
ναι ο πρωτότοκος Ιωάννης. Μια τελευταία έκφραση του δεσμού της οικο
γένειας με την παροικία της Αγκώνας αποτελεί μια επιστολή του Κ. 
Δουρούτη τον Ιούνιο του 1849. Η πτώση της επαναστατικής ρωμαϊκής δη
μοκρατίας το 1849 συμπαρέσυρε και τη δημοκρατική φρουρά της Αγκώνας, 
η οποία μετά από σκληρή πολιορκία, παραδόθηκε στους Αυστριακούς στις 
22 Ιουνίου 1849.46 Ο Κ. Δουρούτης βρισκόταν αυτή την περίοδο στην 
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2. Εγκύκλιος του εμπορικού οίκου Δουρουτη 
που ανακοινώνει την αναδιάρθρωση της επι
χείρησης μετά τον θάνατο του Γεωργίου, 13 

Μαρτίου 1837 (ΓΑΚ, Μικρές συλλογές, 
Κ. 19α, συλλογή Δουρουτη) 

47. Α.Υ.Ε., Προξενεία κ«ι Υποπροξενεία Ελλύοος, 
φκ, 37: Ι, Τεργέστη, Κ. Δουροΰτης (Τεργέστη) προς το 
Ελληνικό προξενείο (Τεργέστη), 24 Μαΐου/ 5 Ιούν. 
1849. 
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Τεργέστη και προσπαθούσε vex διασώσει τον αδελφό του Ιωάννη και τους 
40 εναπομείναντες έλληνες εμπόρους της παροικίας. Με την ευκαιρία αυτή 
τονίζει τον ρόλο του ελληνικού κράτους - προστάτη στη συσπείρίοση των 
ελλήνων υπηκόων: «Το Βασιλικόν ατμόπλοιον μέλλον να διατρέξει τον 
Αοριατικόν κόλπον, ολίγων ωρών μόνον οιάπλουν θέλει παρακλίνει του 
τακτικού πλου του, αλλ' αι ολίγαι εκείναι ώραι θέλει διασώσωσι κινδυνεύ-
οντες Έλληνας, και θέλει οώσει οείγμα τρανώτατον εις απαντάς ότι επί μα
ταία) οεν απολαμβάνει τινάς την ελληνική εθνικότητα, και ότι η πατρική 
Κυβέρνησις της A.M. του Βασιλέως της Ελλάοος τυχούσης ανάγκης και εις 
αυτήν την αλλοόαπήν κήοεται των συμφερόντων των υπηκόων της».47 

Αυτές οι γραμμές υπογραμίζουν κατά τον καλύτερο τρόπο την εμπιστοσύ
νη του εμπόρου - πάροικου Δουρουτη προς το νεαρό ελληνικό βασίλειο, 
στο οποίο και μετέφερε τις δραστηριότητες του, αφού ένα μεγάλο μέρος 
από τον παλιό παροικιακό ελληνισμό της Ιταλίας είχε παρακμάσει. 

Στις ελληνικές παροικίες της Αδριατικής με τη σχετική βαθμιαία πλη
θυσμιακή αύξηση και οικονομική ανάπτυξη από τα τέλη του 18ου αι. έως 
τις αρχές του 19ου αι. δημιουργείται ένα «αύταρκες και απομονωμένο», σε 
σχέση με τη ντόπια κοινωνία, σώμα εμπόρων και τεχνιτών. Η αποδοχή από 
αυτό το σώμα αποτελεί και το απαραίτητο κοινωνικό και οικονομικό δια
βατήριο για την είσοδο των νέων ομοεθνών ταξιδιωτών. Το πολιτικο-κοι-
νωνικό δίκτυο που είχαν αρχίσει να διαμορφώνουν οι Δουρουτη στην 
Αγκώνα, σε συνδυασμό με την εμπειρία της παραμονής και των εμπορικών 
συναλλαγών στον ιταλικό χώρο, θα αποτελέσει το εφαλτήριο των οικονο
μικών τους δραστηριοτήτων με κορυφαίο οικονομικό εγχείρημα την 
«ορθολογικοποίηση» της μεταξουργίας στον ελληνικό χώρο. 
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Οι εμπορικές δραστηριότητες των Δουρουτη 

Το αρχειακό υλικό μαρτυρεί την εμπορική δραστηριότητα των καλαρρυτι
νών αδελφών Γεωργίου και Χριστόφορου Δουρουτη από τα τέλη του 18ου 
αι. στον χώρο της Αδριατικής.48 Εκτός από αυτούς τους δύο, υπάρχει και 
ένας θείος (;) ο Δημήτρης Δουρούτης, του οποίου η παραμονή στους 
Καλαρρύτες πιστοποιείται το 1804 και το 1825.4" Η εμπορική διασπορά της 
οικογένειας οδηγεί τον Γεώργιο στην Αγκώνα το 1793 και τον Χριστόφορο 
στην Τεργέστη· η παραμονή του τελευταίου εκεί πιστοποιείται από το 1797 
έως τον θάνατο του, το 1807.50 Σε αυτή την περίοδο συγκροτείται ένα εμπο
ρικό κύκλωμα51 στο οποίο συμμετέχουν συγγενείς και συντοπίτες και στο 
οποίο το μάλλινο ύφασμα κατέχει κυρίαρχη θέση. Είναι φανερό ότι οι εκ 
καταγωγής γνώστες του εμπορεύματος το διακινούν από τον βορειοελλαδι
κό χώρο στις ελληνικές παροικίες της Ιταλίας. Το δίκτυο των εμπορικών 
συνεργατών των Δουρουτη ξεκινά από τη Βενετία με τον Γεώργιο 
Τουρτούρη, καλαρρυτινό έμπορο," μέλος της ελληνικής κοινότητας της 
Βενετίας από το 1788." Στην Τεργέστη το εταιρικό σχήμα Δουρούτης, 
Μπογδάνος και Σία ασχολιόταν με γενικές δραστηριότητες εισαγωγών-
εξαγωγών καθώς και εμπορικών παραγγελιών.54 Τα μέλη του εταιρικού 
σχήματος, εκτός από τον Χριστόφορο Δουρουτη, ήταν οι Γεώργιος 
Μπογδάνος και Γεώργιος Παπαϊωάννου από την Ελασσώνα και Ιωάννης 
Δαμιανός από την Αρτα.55 Στην Αγκώνα ο Γεώργιος Δουρούτης συνεργαζό
ταν με τον Δημήτριο Παπά, καλαρρυτινό έμπορο,5" και τέλος στο Αιβόρνο 
συνεργαζόταν με τους «Μπαχώμη και Παράσχη». Η οικογένεια Μπαχώμη 
είναι από τους Καλαρρύτες και εμπορεύεται από το 1760 στο Αιβόρνο,57 

αλλά και η οικογένεια Παράσχη είναι από τους Καλαρρύτες.58 Ο Θεόδωρος 
Παράσχης εντοπίζεται στα Γιάννενα από το 1799 τουλάχιστον, ενώ ο πρω
τότοκος γιος του Κωνσταντίνος Θ. Παράσχης κινείται παράλληλα στη 
Βενετία (1799-1800) και στο Αιβόρνο (1800-1810).5" Ο Γ. Δουρούτης πα
ντρεύεται το 1798 την κόρη του Θ. Παράσχη, Ελένη. Έτσι οι δεσμοί του κα-
λαρρυτινού εμπορικού κυκλώματος επισφραγίζονται και με αυτή τη γαμή
λια συμμαχία."0 

Μέσα από την εμπορική αλληλογραφία του Γ. Δουρουτη αναδεικνύε
ται μια γεωγραφία της οικοτεχνικής παραγωγής μάλλινου υφάσματος, που 
εξάγεται στην Αδριατική. Έτσι το 1796 εξάγεται ζαγοριανό μάλλινο ύφα
σμα στη Βενετία και το 1804 καλαρρυτινό μάλλινο ύφασμα στην Τεργέ-
στη.61 Ο Θ. Παράσχης κρατά από την αγορά των Ιωαννίνων τις δοσοληψίες 
με τον ορεινό κτηνοτροφικό χώρο παραγωγής μάλλινου υφάσματος. Ο 
ίδιος γράφει ότι το 1804 ο Δημ. Παπάς, ο συνέταιρος του Γ. Δουρουτη, πη
γαίνει στο Αιβάδι και αγοράζει 20 φορτώματα σκουτί και 12 φορτώματα 
«σκουτί βλάχικο»,62 ένδειξη ότι, αφού και τα δύο είναι βλάχικης προέλευ
σης, το δεύτερο είναι κατασκευασμένο κατά το βλάχικο τρόπο. Ο Leake 
περνώντας την ίδια περίοδο από το Αιβάδι επιβεβαιώνει ότι το εμπόριο 
του άσπρου και μαύρου μάλλινου υφάσματος ήταν στα χέρια των Καλαρ-
ρυτινών, οι οποίοι το έστελναν στους αντιπροσώπους τους στην Αδρια
τική μέσω Θεσσαλονίκης."3 Ο ίδιος περιηγητής μας πληροφορεί ότι η παρα
γωγή τους ήταν 150 - 200 φορτώματα· ο Δουρούτης διακίνησε 20 φορτώ
ματα τής λιβαδίτικης παραγωγής στην Αδριατική το 1804, ποσότητα που 
επαναλήφθηκε και το 1808,64 ενώ ο συμπατριώτης του Γ. Τουρτούρης φαί
νεται να αγοράζει 60 φορτώματα της λιβαδίτικης παραγωγής το 1805."5 Ο 
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60. Δακτυλογράφο σχεδίασμα της βιογραφίας του 

Γε<οργίου Δουρουτη έχει κατατεθεί στο Ε.Α.Ι.Α. μαζί με 
το αρχείο Δουρουτη, βλ. Χρ. Ζιούλα, Βιογραφικό ση
μείωμα Γεωργίου Ι. Δοιιροντη (δακτυλογράφο), Αθήνα 
1976, Ε.Α.I.A., αρχείο Δουρουτη. 

61. Γ.Α.Κ., Μικρές συλλογές, Κ. 19«, συλλογή 
Δουρουτη (1793 -1863), Γ. Τουρτούρης (Βενετία) προς 
Γ. Δουρουτη (Αγκώνα), 14 Μάρτ. 1796, 3 κ«ι Απόστ. & 
ΑΗ«ν. Καλογιώργης (Τεργέστη) προς Γ. Δουρουτη & 
Σια (Αγκώνα), 26 Αυγ. 1804, 16. 

62. Από την ίδια συλλογή, Θ. Παράσχης (Ιιοάννινα) 
προς Γ. Δουρουτη ( ΑγκοΥν«), 23 Νοεμβρ. 1804, 18. 

63. W. Μ. Leake, Travels in Northern Greece..., ό.π., 
τ. Ι,ο. 335-336. 

64. To 1808 ο Γ. Δουρούτης προσπ«0ούσε να ξεκαΗ«-
ρίσει συντροφικούς λογαριασμούς με τον «δελφό του 
που περιλάμβ«ν«ν 10 φορτώμ«τ« σκουτί λιβ«δίσιο κ«ι 
13 βλάχικο, Γ.Α.Κ., συλλογή Δουρουτη, Γ. Δουρούτης 
(Κέρκυρα) προς Ιω. Στ«μ«τάκη (Αιβόρνο), 22 Ιουλ. 
1808,65. 

65. Στην ίδια συλλογή, Θ. Παράσχης (Ιωάννινα) 
προς Γ. Δουρουτη (ΑγκοΥν«), 3 Μαΐου 1805,23. 
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66. Για την εμπορική σπουδαιότητα της Σαγιάοας, 
fik. Γ. Σιορόκας, Το γαλλικό προξενείο της Άρτας 
(1702-1789), Ιωάννινα 1981, σ. 382. 

67. Τον Τουρτούρη τον ελευθερώνουν τελικά οι 
Στουρνάρα, Γ.Α.Κ., συλλογή Δουρούτη, Θ. Παράσχης 
(Ιωάννινα) προς Γ. Δουροΰτη (Αγκώνα), 3 Μαΐου 1805, 
23. 

68. Εδώ πρόκειται προφανώς για Ασπροποταμίτες 
που έχουν καταφύγει στη Θήβα και έχουν δικτυαΛεί 
γύρω από την παλιά τους τεχνική παραγωγής μάλλινου 
υφάσματος, Μουσείο Μπενάκη, αρχείο Δουροΰτη, φκ. 
2, Κ. Δουρούτης (ΑΗήνα) προς [Γεω. Δουροΰτη, 
Αγκώνα], 28/10 Μαΐου 1836. 

69. Αυτή την περίοδο καλύπτει η συλλογή Δουροΰτη 
του Ε.Λ.1.Α, φκ. 1-7(1823-1835). 

70. Στην ίδια συλλογή, φκ. 2, Κ. Δουρούτης 
(Κέρκυρα) προς Γ. Δουρούτη (Αγκώνα), 27 Νοε. 1829. 

71. Η ιστοριογραφία γύρω από την τυπολογία των 
εμπόρων είναι πλούσια, εδώ παραπέμπω στο: Ch. P. 
Kindleberger, «Commercial expansion and Industrial 
Revolution», The Journal of European Economic 
History, 4/3 (1975), σ. 615. 

θαλάσσιος δρόμος από τη Θεσσαλονίκη προς τα λιμάνια της Αδριατικής 
είναι η φυσική διαδρομή του εμπορεύματος που έρχεται από το Λιβάδι. Τα 
χωριά του Ασπροποτάμου είναι ο άλλος παραδοσιακός χώρος παραγωγής 
μάλλινου υφάσματος. Στην περίπτωση που η εμπορική αποστολή αγοράς 
μάλλινου υφάσματος συνδυάζει Λιβάδι και Ασπροπόταμο, το δρομολόγιο 
είναι Ιωάννινα - Λιβάδι - Ασπροπόταμος και το λιμάνι εξαγωγής θα είναι η 
Σαγιάδα.66 Ο Γ. Τουρτούρης, σε μια αποστολή αγοράς 120 φορτωμάτων 
μάλλινου υφάσματος, πέρασε από τα Ιωάννινα στο Λιβάδι και από εκεί 
στο βλάχικο χωριό Βετρενίκου του Ασπροποτάμου, όπου με όλο το εμπό
ρευμα του τον έπιασαν κλέφτες.67 Είναι φανερό ότι στα ορεινά περάσματα 
παρουσιάζονται ιδιαίτερες δυσκολίες για τον έμπορο των χερσαίων δια
δρομών. 

Μέσα από τις εμπορικές επιστολές αυτής της περιόδου, στο τέλος του 
18ου αι., διαγράφεται το εμπορικό κύκλωμα της πρώτης διασποράς των 
Καλαρρυτινών, στο οποίο φαίνεται ότι ο τόπος καταγωγής συσπειρώνει 
οικονομικά συμφέροντα, προσφέρει εμπορική φερεγγυότητα και γνώση του 
ειδικού εμπορεύματος. Γύρω από ένα γενικό εισαγωγικό - εξαγωγικό εμπό
ριο, η γνώση του μάλλινου υφάσματος τους προσφέρει καταρχήν το συ
γκριτικό πλεονέκτημα έναντι των άλλων εμπόρων στις αγορές της Ιταλίας 
και βέβαια για κάποιο χρονικό διάστημα ικανό ώστε να δημιουργήσουν 
εμπορικό κεφάλαιο. Η συσσώρευση πραγματοποιείται στην πρώτη γενιά 
των εμπόρων της διασποράς. Αυτός ο τύπος της εμπορικής δραστηριότη
τας, το διαμετακομιστικό εμπόριο μάλλινου υφάσματος στην Αδριατική, 
αγγίζει τα όρια του στο τέλος του 18ου αι. Η γνώση λοιπόν αυτού του 
εμπορεύματος, του μάλλινου υφάσματος, βρίσκεται στην αφετηρία της 
εμπορικής σταδιοδρομίας της οικογένειας Δουρούτη. Αρκετά αργότερα, το 
1836, ο Κ. Δουρούτης, ενώ είναι πλέον προσανατολισμένος στη μεταξουρ-
γία, γράφει μεταξύ άλλων στην Αγκώνα, σχεδόν «ξεκάρφωτα» θα έλεγε κά
ποιος, ότι οι Ασπροποταμίτες της Θήβας έκαναν καλύτερο «σκουτί» από 
εκείνο της Εύβοιας, εκτίμηση που πρέπει να την αποτιμήσουμε ως έκφραση 
μιας βαθιά ριζωμένης εμπορικής και τεχνικής εμπειρίας.68 

Το 1825 αποτελεί τομή για τις εμπορικές δραστηριότητες του εμπορι
κού οίκου Δουρούτη. Βρισκόμαστε ακόμη στα χρόνια της ελληνικής επανά
στασης και ο Κ. Δουρούτης εγκαθίσταται στην Κέρκυρα για εμπορικούς 
λόγους,69 καταρχήν σε άμεση συνεργασία και συγκατοίκηση με τον εμπορι
κό συνεργάτη τους Ιω. Δαμασκηνό και από το 1829 μόνος του. Προφανώς 
είναι τα χρόνια της εμπορικής μαθητείας του εικοσάχρονου Κ. Δουρούτη. 
Για μια δεκαετία περίπου ο Κ. Δουρούτης διαχειρίζεται τις εμπορικές υπο
θέσεις της οικογένειας του από την Κέρκυρα. Η επιχειρηματική δραστηριό
τητα του εκεί φαίνεται ότι προκάλεσε την αντιζηλία των ντόπιων 
εμπόρων.70 Σε αυτά τα χρόνια ο εμπορικός οίκος των Δουρούτη μετεξελίσ
σεται. Πρόκειται για την οριστική εγκατάλειψη του παλιού τύπου του με
τακινούμενου εμπόρου, ο οποίος ταξίδευε, χρηματοδοτούσε, αγόραζε και 
πουλούσε εμπορεύματα, και το πέρασμα στον τύπο του μόνιμα εγκατεστη
μένου εμπόρου, ο οποίος κατευθύνει εμπορικές επιχειρήσεις και κινητο
ποιεί εμπορικές συνεργασίες.71 

Μετά την Κέρκυρα ο Κ. Δουρούτης θα ανακαλύψει νέες οικονομικές 
προοπτικές στο νεοσύστατο ελληνικό βασίλειο, όπου θα εγκατασταθεί μό
νιμα παίρνοντας μαζί του και τον μικρό του αδελφό Αθανάσιο. Ο πρωτό
τοκος Ιωάννης παρέμεινε και παντρεύτηκε στην Αγκώνα το 1829 την κα-
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λαρρυτινή Σωσάνη Πρινάρη,72 τελευταία συμβολική πράξη του δεσμού της 
οικογένειας Δουρούτη με τον τόπο καταγωγής τους και τον κλειστό τρόπο 
ζωής των εμπόρων της διασποράς. Πρόκειται για το ίδιο κλειστό κοινωνι
κό και οικονομικό σύστημα που αναπαράγεται σε διαφορετικές διαστάσεις 
και σε άλλες κοινωνικές ομάδες, όπως στους Εβραίους της διασποράς. 

Η Κέρκυρα αναδεικνύεται στην αρχή της περιόδου της αγγλικής προ
στασίας σε ένα μεγάλο διαμετακομιστικό λιμάνι προς την εμπόλεμη ελλη
νική στεριά. Επίσης έντονο εμφανίζεται το πρόβλημα της αυξημένης ζήτη
σης άμεσων καταναλωτικών αγαθών στο εσωτερικό του νησιού. Η μεγάλη 
αστική συγκέντρωση Κερκυραίων και αλλοδαπών (87%), σε συνδυασμό με 
τη μικρή αγροτική παραγωγή του νησιού73 καθιστούν την τροφοδοσία της 
πόλης της Κέρκυρας την προσφορότερη εμπορική επιχείρηση. Ο Κ. 
Δουρούτης διακινεί δημητριακά και αλεύρι που έρχονται από τα λιμάνια 
της Δαλματίας, που είχαν παλιές στενές εμπορικές σχέσεις με την Αγκώνα, 
Σεμπένικο, Σπαλάτο, Σένια, την περιοχή της Μουρλακίας, αλλά και από 
περιοχές της Ιταλίας, το Αμπρούτσο, την Απουλία και τη Νάπολη. 
Δημητριακά φθάνουν επίσης στην Κέρκυρα από την Αλεξάνδρεια, αλλά 
και από γεωγραφικά απομακρυσμένες περιοχές, όπως η Οδησσός και το 
Ταϊγανρόκ. Ο προορισμός τους είναι, εκτός από τα Ιόνια νησιά, τα δυτικά 
λιμάνια της Ηπείρου, της Στερεάς και της Πελοποννήσου. 

Ο Κ. Δουρούτης αντιμετωπίζει σε αυτή την περίοδο μια εξαιρετικά πε
ρίπλοκη πολιτική κατάσταση· από τη μια πλευρά οι αναταραχές στο εσωτε
ρικό των υπό οθωμανική διοίκηση περιοχών και από την άλλη η έκρυθμη 
κατάσταση που επικρατεί τα χρόνια της ελληνικής επανάστασης δημιουρ
γούν ένα κλίμα αστάθειας. Ο ίδιος σημειώνει ότι η «στεριά πεινά» ή 
«στεριά είναι κλειστή»74 και συχνά τα λιμάνια ανεφοδιασμού και προώθη
σης των προϊόντων αποκλείονται εξαιτείας των τοπικών συρράξεων.75 

Έτσι, η πιο σίγουρη εμπορική δράση βρίσκεται στην εισαγωγή στην Κέρ
κυρα από την Ιταλία άμεσων καταναλωτικών αγαθών, «τα φαγουλάρικα». 
Πρόκειται για διαφόρων ειδών ιταλικά τυριά, μπακαλιάρο (παστό), ρύζι, 
μακαρόνια, φασόλια, κουκιά, σκόρδα και κρεμμύδια, που γίνονται τα κύ
ρια εισαγόμενα προϊόντα.76 

Το κύριο εξαγωγικό προϊόν που κυνηγά ο Κ. Δουρούτης είναι το μαλ
λί και όχι πλέον το μάλλινο ύφασμα. Ένδειξη ότι οι οικοτεχνικές δραστη
ριότητες του ορεινού χώρου έχουν παρακμάσει, ενώ η κατεργασία του μαλ
λιού στο ποντιφικό κράτος εξακολουθεί να απορροφά πρώτη ύλη από τον 
ελληνικό χώρο. Το μαλλί που εξάγει στην Αγκώνα ο Κ. Δουρούτης πουλιέ
ται στη Ρώμη με τον χαρακτηρισμό «lana di lavoro» δηλαδή για κατεργασία. 
Το γεωγραφικό εύρος της παραγωγής μαλλιού αποδεικνύεται, μέσα από 
την αλληλογραφία του εμπορικού οίκου Δουρούτη, μεγαλύτερο από εκείνο 
της παραγωγής υφάσματος. Από το παλιό δίκτυο του μάλλινου υφάσματος 
οι «Ασπροποταμίτες» ενώ εξακολουθούν να παράγουν ύφασμα, φορτώ
νουν τώρα και μαλλί στη Σαγιάδα ή στην Κέρκυρα.77 Παράλληλα ο Κ. 
Δουρούτης συγκεντρώνει στην Κέρκυρα μαλλί, για εξαγωγή στην Αγκώνα 
από τη Λευκάδα και την Κεφαλλονιά,78 από την Πρέβεζα,79 και από την 
Αλβανία. Κάποιος Μολιβάδας φαίνεται να έχει σημαντικό ρόλο στην αγο
ρά της Κέρκυρας ως ενδιάμεσος έμπορος.80 Τα μαλλιά της Ρούμελης φορ
τώνονται κυρίως από το Μεσολόγγι και το Δραγαμέστο (Αστακός), για την 
Αγκώνα.81 Πάντως το Μεσολόγγι είναι ένας χώρος όπου ο Δουρούτης δεν 
έχει εμπορικές διασυνδέσεις. Ο ίδιος σημειώνει: «Το Μεσολόγγι είναι κο-

72. E.A.I.A., αρχείο Δουρούτη, φκ. 2, Κ. Δουρούτης 
(Κέρκυρα) προς Γ. Δουρούτη (Αγκώνα), 27 Νοε. 1829. 

73. Γ. Προγουλάκης, «Στην Κέρκυρα τον 19ο αιώνα: 
πλεονασματικά χωριά και ελλειμματικές 
εκμεταλλεύσεις», Γα Ιστορικά, 7 (1987), σ. 64-66. 

74. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε περίοοο πείνας προ
τιμούν το φτηνότερο και αφθονότερο καλαμπόκι, βλ. 
Ε.Λ.Ι.Α., αρχείο Δουρούτη, φκ. 2, Κ. Δουρούτης 
(Κέρκυρα) προς Γ. Δουρούτη (Αγκώνα), 2 Μάρτ. 1829 
και 17 Δεκ. 1829. 

75. Ιδιαίτερα ενοχλητικές για την ομαλή οιακίνηση 
του εμπορίου φαίνεται να είναι οι οιαμάχες των 
Αλβανών που κλείνουν τα λιμάνια των Αγ. Σαράντα 
και της Νίβιτσας το 1830, στην ίοια συλλογή, φκ. 3, Κ. 
Δουρούτης (Κέρκυρα) προς Γ. Δουρούτη (Αγκώνα), 19 
Μάρτ. 1830 και 7 Μάρτ. 1830 

76. Αφού 3 κασόνια σουπιές (ξερές) άφηναν κέροος 
11%. Στην ίοια συλλογή, φκ. 3, Κ. Δουρούτης 
(Κέρκυρα) προς Γ. Δουρούτη (Αγκώνα), 10 Σεπτ. 1830. 

77. Στην ίδια συλλογή, φκ. 3, Κ. Δουρούτης 
(Κέρκυρα) προς Γ. Δουρούτη (Αγκώνα), 7 Ιούν. 1830 
καιφκ. 4, 3 Σεπτ. 1830 

78. Στην ίδια συλλογή, φκ. 4, Κ. Δουρούτης 
(Κέρκυρα) προς Γ. Δουρούτη (Αγκώνα), 10 Ιουλ. 1830. 

79. Στην ίδια συλλογή, φκ. 4, Κ. Δουρούτης 
(Κέρκυρα) προς Γ. Δουρούτη (Αγκώνα), 20 Ιουλ. 1830. 

80. Στην ίδια συλλογή, φκ. 3, Κ. Δουρούτης 
(Κέρκυρα) προς Γ. Δουρούτη (Αγκώνα), 7 Ιούν. 1830 
και φκ. 4, 10 Ιουλ. 1830. 

81. Στην ίδια συλλογή, φκ. 7, Κ. Δουρούτης 
(Κέρκυρα) προς Γ. Δουρούτη (Αγκώνα), 3 Ιουλ. 1835 
και Μιχ. Ιατρός (Ναύπλιο) προς Γ. Δουρούτη 
(Αγκώνα), 3 Ιουλ. 1835. 
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82. Στην Chut συλλογή, φκ. 6, Κ. Δουρούτης 
(Κέρκυρα) προς Γ. Δουρούτη (Αγκίόνα), 7 Απρ. 1832. 

83. Στην ίοια συλλογή, φκ. 5, Κ. Δουρούτης 
(Κέρκυρα) προς Γ. Δουρούτη (Αγκίόνα), 16 Ιαν. 1831. 
Mm φορά μόνο, αναφέρεται η άφιξη στην Κέρκυρα 
ενός Μετσοβίτη με φορτίο από 2(Χ)ϋ οκ. μαλλί, στην 
ίοια συλλογή, φκ. 5, Κ. Δουρούτης (Κέρκυρα) προς Γ. 
Δουρούτη (Αγκίόνα), 29 Ιούν. 1831. 

84. Είχε συστημένο ανταποκριτή εκεί και πίστωση 
στην Κωνσταντινούπολη ή την Οοησσό, στην ίοια συλ
λογή, qix. 6, Κ. Δουρούτης (Κέρκυρα) προς Γ. Δουρούτη 
(Αγκίόνα), 7 Απρ. 1832. 

85. Στην ίσια συλλογή, φκ. 3, Κ. Δουρούτης 
(Κέρκυρα) προς Γ. Δουρούτη (Αγκίόνα), 7 Ιούν. 1830. 

86. Στην ίδια συλλογή, φικ. 5, Κ. Δουρούτης 
(Κέρκυρα) προς Γ. Δουρούτη (Αγκίόνα), 17 Μάρτ. 1831. 

87. Ν. Svoronos, Le commerce de Sulonique au 
Wille siècle, Παρίσι 1956, σ. 187-193. Κ. Kostis, 
«Structures sociales et retard économique. Salonique et 
l'économie de la laine XVI- XVili s.», Études 
Balkaniques, 26/1 (1990), σ. Ι00-114. 

88. E.A.I.A., αρχείο Δουρούτη, φκ. 5, Κ. Δουρούτης 
(Κέρκυρα) προς Γ. Δουρούτη (Αγκίόνα), [...] 1831. 

89. Προσοδοφόρα εξαγιογή παλιού χαλκού οιεκπε-
ραίιυνε τα ίοια χρόνια και ο εμπορικός οίκος Γερούση 
προς την Τεργέστη, Μαρία Χριστίνα Χατξηϊίυάννου, Ο 
εμπορικός οίκος Γίοούοη- από την Οθωμανική αυτο
κρατορία στο ελληνικό κράτος ( 1823-1870) (ανέκοοτη 
οιο. οιατρ.), Αθήνα 1989, σ. 74-76. 

90. Οι κύριοι ανταποκριτές του Δουρούτη στο 
Γύθειο είναι ο Ι. Τζατζόπουλος και ο 1. Νικητόπουλος, 
Ε.Λ.I.A., φκ. 8, αρχείο Δουρούτη, 1837. Εξάλλου στη 
Μάνη οι Δουρούτη γνιόριζαν και τους 
Μαυρομιχαλαίους από παλιά, ό.π. σημ. 33. 

91. Η τιμή αγοράς του μαλλιού μέσα στο 1838 από 
73-75 λεπτά φθάνει στα 154 λεπτά, ενιό αργότερα ξανα
πέφτει. Στην ίοια συλλογή, φκ. 9, Κ. Δουρούτης 
(Ναύπλιο) προς Ι. Δουρούτη (Αγκίόνα), 28 Φεβρ. 1838 
και Κ. Δουρούτης (Ναύπλιο) προς Ι. Δουρούτη 
(Αγκίόνα), 29 Σεπτ. 1838. 

92. Στην ίοια συλλογή, φκ. 9, Κ. Δουρούτης 
(Ναύπλιο) προς Ι. Δουρούτη (Αγκίόνα), 1 Ιαν. 1838. 

ντά, αλλά θέλει επιτήδειους αγοραστές για τα μαλλιά και εγώ οεν γνωρίζω 
κανέναν...».s2 Είναι φανερό ότι ο Κ. Δουρούτης εξαρτάται από ενοιάμεσους 
εμπόρους για την αγορά των εξαγωγικών προϊόντων, οι οποίοι κρατούν 
την επαφή με τους παραγωγούς, σε αντίθεση με την προηγούμενη γενιά των 
καλαρρυτινών εμπόρων που κρατούσαν οι ίδιοι τη σχέση με τους παραγω
γούς του μάλλινου υφάσματος. Μόνο οι Ασπροποταμίτες εμφανίζουν ακό
μη κλειστή οργάνωση στην παραγωγή και διακίνηση του προϊόντος τους." 
Από την άλλη πλευρά ο Κ. Δουρούτης εμφανίζει ήδη ένα βεληνεκές αρκετά 
ισχυρό, αφού μπορεί να αντιμετωπίζει τον έντονο εμπορικό ανταγωνισμό 
στην Κέρκυρα, μια μικρή και δυσχερή ούτως ή άλλως αγορά, με φτηνότερα 
φορτία αγοράς μαλλιού από το Ισμαΐλιο και το Γαλάτσι.84 

Το εμπόριο του μαλλιού, συνδεδεμένο με την εποχική μετανάστευση 
των κοπαδιών, παρουσιάζει μια γεωγραφική κινητικότητα η οποία ενίοτε 
προσδιορίζεται και από εξω-οικονομικούς παράγοντες· έτσι το 1830 ο 
Δουρούτης σημειώνει ότι οι εμφύλιες διαμάχες των Αλβανών ανάγκασαν 
τους κτηνοτρόφους να κατέβουν όλοι στη Θεσσαλία και ως συνέπεια τα 
μαλλιά συγκεντρώνονταν στον Βόλο.85 Είναι χαρακτηριστικό ότι ο 
Δουρούτης, από τον Βόλο πάλι, σχεδιάζει εξαγωγή φορτίου βουλγαρικών 
μαλλιών,8" ίσως για να αποφύγει σε αυτή την περίπτωση το κύκλωμα των 
Εβραίων εμπόρων, που ελέγχει το εμπόριο μαλλιού στη Θεσσαλονίκη;87 Για 
τα θεσσαλικά μαλλιά βέβαια η θαλάσσια εξαγωγή από τον Βόλο προς την 
Αγκώνα προκρίνεται ως συμφερότερη έναντι της μικτής από τα Τρίκαλα -
Σαγιάδα- Αγκώνα.88 Ο θαλάσσιος δρόμος αποτελεί και σε αυτή την περί
πτωση το προσφορότερο εμπορικό ταξίδι. Παράλληλα με το μαλλί, ο Κ. 
Δουρούτης εξάγει στην Αγκώνα και ευκαιριακά προϊόντα, όπως λινοκόκκι 
Ιθάκης και παλιό χαλκό από τα υπολείμματα του πολεμικού υλικού του 
Αγώνα της ελληνικής ανεξαρτησίας.8" 

Ένα διαφορετικό εξαγωγικό προϊόν θα φέρει τον Κ. Δουρούτη στον 
νότιο πελοποννησιακό χώρο. Πρόκειται για το βελανίδι που εξάγεται από 
το Γύθειο (Μαραθωνήσι)"0 και την Αρεόπολη (Τζίμοβα) στην Αγκώνα με τε
λικό προοορισμό τη Ρώμη και το Αιβόρνο. Είναι καθοριστικός ο τόπος 
εξαγωγής του βελανιδιού* χρονολογικά οι εξαγωγές του πυκνώνουν μετά 
το 1835 και μας οδηγούν σ' ένα άλλο αγροτικό προϊόν του νότιου πελο
ποννησιακού χώρου, το μετάξι. Η τιμή αγοράς του μαλλιού έχει αρχίσει να 
ξεφεύγει από τον εμπορικό έλεγχο της επιχείρησης Δουρούτη και οι αγορές 
γίνονται με προκαταβολή του μισού της αξίας του φορτίου."' Έτσι η αγορά 
του βελανιδιού της νότιας Πελοποννήσου, αλλά και της Αρκαδίας, παρα
μένει ο κύριος στόχος του Κ. Δουρούτη αφού τα βελανίδια της Κέας αγο
ράζονται από συριανούς εμπόρους. Η αγορά του βελανιδιού παρουσιάζει 
το συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι της «οργανωμένης» αγοράς του μαλλιού 
ότι ακριβώς είναι πολύ ατελής: «οι έχοντες βελανίδια είναι πτωχοί άνθρω
ποι και άλλα προϊόντα δεν έχουν... και δεν μπορούν να βαστήσουν δια 
πολύ καιρό τα προϊόντα τους απούλητα»."2 Τα εισαγόμενα εμπορεύματα 
στο ελληνικό βασίλειο επωλούντο με τόσο μεγάλες διορίες εξόφλησης ώστε 
χανόταν όλο το κέρδος του εισαγωγέα και μόνο η εξαγωγή φτηνών, αλλά 
κερδοφόρων προϊόντων, όπως το βελανίδι, αντιστάθμιζε την παρατεταμέ
νη κυκλοφορία του εμπορικού κεφαλαίου. 

Το 1834 αποτελεί τη δεύτερη τομή στους οικονομικούς προσανατολι
σμούς του Κ. Δουρούτη. Η ειδοποιός διαφορά εδώ δεν είναι μόνο η γεω
γραφική μετακίνηση όπου το κέντρο βάρους των εμπορικών επιχειρήσεων 
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μετατοπίζεται από την Κέρκυρα στην Πελοπόννησο, αλλά το ίδιο το προϊ
όν. Το προϊόν που θα ξεχωρίσει σιγά-σιγά με τη δυναμικότητα του είναι το 
μετάξι. Ο κύριος όγκος των εξαγωγικών φορτίων μαλλιού προς την 
Αγκώνα αντικαθίσταται από τα φορτία βελανιδιού: από το οικοτεχνικό 
προϊόν (μάλλινο ύφασμα) και την πρώτη ύλη προς κατεργασία (μαλλί), ο 
εμπορικός οίκος Δουρούτη φθάνει στη δευτερεύουσα πρώτη ύλη, το βελα
νίδι και από εκεί θα καταλήξει στο -καθοριστικής σημασίας για τον οικο
νομικό προσανατολισμό της επιχείρησης- μετάξι. Από την άλλη οι εισαγω
γές τροφίμων έχουν αντικατασταθεί με τα υλικά οικοδομής,'" που έχουν 
προορισμό την ανοικοδόμηση των νεοελληνικών αστικών κέντρων, όπως 
το Ναύπλιο. Στο διάστημα 1834-1836 ο Κ. Δουρούτης μετακινείται μεταξύ 
Πελοποννήσου, Αγκώνας και Αθήνας και περί το 1837 εγκαθίσταται προ
σωρινά στη Σπάρτη. 

Κατά το διάστημα της παραμονής του Κ. Δουρούτη στην Κέρκυρα 
αλλά και στην Πελοπόννησο, ο κύριος άξονας των συναλλαγών του είναι η 
δυτική Ελλάδα και ο ιταλικός χώρος της Αδριατικής. Μετά την εγκατάστα
ση του στην Αθήνα συνεχίζει τις εξαγωγές βελανιδιών, κουκουλιών και λα
διού από τον νοτιοπελοποννησιακό χίόρο"4 προς την Αγκώνα και την 
Τεργέστη και εμπλουτίζει τις εμπορικές του διασυνδέσεις."'' Στις αρχές του 
1840 ο Κ. Δουρούτης, πάντα από την Αθήνα, ανοίγει για τον εμπορικό οίκο 
Δουρούτη τον εμπορικό άξονα Σμύρνη - Αγκώνα ή Τεργέστη."" Ενα βασικό 
στοιχείο που παρατηρείται στις εμπορικές δραστηριότητες του Κ. 
Δουρούτη είναι η σε κάθε φάση σταθερή ενασχόληση με ένα βασικό προϊόν 
που είναι το μαλλί πρώτα, και αργότερα ένα φτηνό και ένα ακριβό προϊόν, 
το βελανίδι και το μετάξι. Φυσικά υπάρχουν διακυμάνσεις στους όγκους 
εξαγωγής, οι οποίες οφείλονται σε μεγάλο ποσοστό στις διακυμάνσεις της 
παραγωγής. Θεωρώ λοιπόν ότι οι Δουρούτη έχουν αρκετά σταθερό δίκτυο 
απορρόφησης των «ελληνικών» προϊόντων στον ιταλικό χώρο, σε αντίθεση 
με άλλους εμπόρους της διασποράς, των οποίίον τα εξαγωγικά φορτία πα
ρουσιάζουν ευκαιριακή ποικιλία. Από το 1830 έως το 1850 περίπου ο 
εμπορικός οίκος Δουρούτη καλύπτει με προΥτες ύλες, κυρίως μαλλί, βελα
νίδι και μετάξι, μεταποιητικές δραστηριότητες στο ποντιφικό κράτος. Το 
μαλλί είναι το σήμα κατατεθέν του οίκου Δουρούτη, στο πρώτο μισό του 
19ου αι., αφού ακόμη το 1844 ο Κ. Δουρούτης, επειδή δεν μπόρεσε να αγο
ράσει μαλλιά στην Ακαρνανία εξαιτίας πολιτικών ταραχών συνέστηνε 
στον αδελφό του να αγοράσει από την Τεργέστη,''7 προκειμένου προφανώς 
να καλύψουν τη ζήτηση των πελατών τους. Την ίδια περίοδο φαίνεται να 
μπαίνουν στις αγορές μαλλιού του ελληνικού χώρου και άγγλοι έμποροι, 
οι οποίοι εντείνουν τον εμπορικό ανταγωνισμό."* Από την άλλη πλευρά το 
μετάξι, που παρουσιάζει μια μικρή και διάσπαρτη παραγωγή γίνεται αντι
κείμενο νέου εμπορικού κυνηγιού. Έτσι από την Αθήνα ο Κ. Δουρούτης 
διερευνά την παραγωγή «μεταξιού» -θεωρώ οτι εννοεί κουκούλια- στην 
επαρχία Φθιώτιδας."" Εξάλλου, μπαίνοντας στην αγορά βελανιδιού της 
Κέας ο Κ. Δουρούτης πληροφορείται ότι η Κέα παράγει 150 - 200 οκ. μετά
ξι ποιότητας Ανδρου κατάλληλο για εμπορική εκμετάλλευση.100 Μέσα από 
την εμπορική διάσταση του μεταξιού και με γνώμονα πάντα αυτή, ο Κ. 
Δουρούτης θα μπει στην επιχείρηση των μεταξουργείων στη νότια 
Πελοπόννησο. 

93. Μια χαρακτηριστική ί-μπορική παραγγιλία οικο-
οομικοιν υλικών, |ίλ. Γ.Α.Κ., συλλογή Δουρούτη, Κ. 
Λουρούτης (Μαρα()<ι)νήσι) προς Γ. Δουρούτη (ΑγκοΥνα), 
7 Ιαν. 1834,234. 

ι>4. Οι ιμπορικοί ανταποκριτές του Δουρούτη ικιί ri
vai: II. ΑλιξανΛράκης (Καλαμάτα), Αλ. ΙΙουλάκης, II. 
Αλμπανάκης, Σ. Μακρής (Γύ()ι:ιυ), Λ. Κ. Κουσουλάκος 
(Αριόπολη), Αν. Ηλίασης (Κροκιις), Κ.Λ..Ι.Α.,αρχιίο 
Δουρούτη, φκ. 10-11, 1840- 1842. 

95. Στο υλικό του αρχίάου του |>ρίσκιται έντυπη 
t μπορική r/κύκλιος τοιν Βάκκα & ΜοναστηριοΥιη, 
Ναύπλιο 1/ 8/1845 και χφ. ιμπορική r/κύκλιος του οί
κου Μαπαοάκη, Αθήνα 1/8/1845, στην ίσια συλλογή, φκ. 
17. 

%. Στην ίοια ουλλογή, qot. 11, Κ.Δουρούτης (Αθήνα) 
προς 1. Δουρούτη (Αγκώνα), 9/21 Δι:κ. 1843, (|>κ. 12 Ν. 
Μωραϊτίνης (Σμύρνη) προς Γ. Δουρούτη (ΑγκοΥνα), 
7/25 Ιουλ. 1842. 

97. Στην ίσια συλλογή, φκ. 13, Κ. Δουρούτης (Αθήνα) 
προς 1. Δουρούτη (ΑγκοΥνα), 9/21 Ιούν. 1844. 

98. Η τιμή αγοράς ανέβαινα από 72 λιπτά το 1843 σι: 

85 λι:πτά το 1844, Γξαιτίας των υψηλοΥν αγγλικών οα-
σμ<ί>ν, (ττην ίσια συλλογή, φκ. 13, Κ. Δουρούτης (Αθήνα) 
προς Ι. Δουρούτη (ΑγκοΥνα), 14/26 Μαίου 1844. 

99. Στην ίοια συλλογή, φικ. 18,1. ΜοναστηριοΥτης 
(Λαμία) προς Κ. Δουρούτη (Αθήνα), 12 Ιουλ. 1846. 

100. Στην ihm συλλογή, φικ. 18, Β. Ιοκτήφ (Κέα) προς 
Κ. Δουρσύτη (Αθήνα), 24 Απρ. 1846. 
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Τα μεταξουργεία στη Νότια Πελοπόννησο 

101. Χριστίνα Αγριαντώνη, Οι απαρχές της εκβιομη
χάνισης στην Ελλάδα τον 19ο αι., Αθήνα 1986, σ. 33 
κ.εξ. 

102. Μαρία Χριστίνα Χατζηϊακίννου, «Η τύχη...», 
ό.π.,σ. 121-123. 

103. L.Cafagna, Dualismo e sviluppo nella storia 
d'Italia, Βενετία 1989, σ. xxv. 

104. Κ. Σπηλιωτάκης, «Το αρχείον του Μιχαήλ 
Ιατρού (1802-1893)», Τετράδια εργασίας Κ.Ν.Ε./Ε.1.Ε., 
6(1983). 

105. Χριστίνα Αγριαντώνη, Οι απαρχές..., ό.π., 
σ.20. 

106. Στο ίδιο, σ. 35. 

Το μεταξουργείο της Σπάρτης του Κ. Δουρούτη έχει τοποθετηθεί πολύ σω
στά στην ιστορική συγκυρία του «προστατευμένου εργαστηρίου» στα πρώ
τα χρόνια του νεοελληνικού βασιλείου.101 Πρόκειται ουσιαστικά για μια 
επιχειρηματική προσπάθεια που προσπαθεί να συγκεράσει την τεχνική 
εμπειρία παραγωγής μεταξιού από τον ιταλικό χώρο (Φοσομπρόνε -
Αγκώνα) με τις παραγωγικές δυνατότητες του νότιου πελοποννησιακού 
χώρου102 μια συμπληρωματική στις εμπορικές συναλλαγές επιχείρηση, που 
εντάσσεται στο ευρύτερο σύστημα ανταλλαγών της Αδριατικής. Οι 
Δουρούτη ήσαν και παρέμειναν έμποροι για ενάμισυ αιώνα περίπου, έως 
την ίδρυση του μεταξουργείου της Αθήνας. Το καινούργιο στοιχείο που 
προκύπτει εδώ είναι ότι: οι ντόπιοι «μαγγαναραίοι» μπορεί να ανταγωνί
στηκαν με την παραγωγή τους τα μεταξουργεία Δουρούτη στη Σπάρτη και 
στη Μεσσήνη, αλλά οι ίδιοι παρέμειναν εξαρτημένοι από τον έμπορο, αφού 
το σταθερό εμπορικό κανάλι για την ευρωπαϊκή κατανάλωση ήταν ο 
Δουρούτης. Έτσι η αλυσίδα τοπικοί παραγωγοί - τεχνίτες - έμπορος - ευ
ρωπαϊκή αγορά παραμένει αδιάσπαστη. 

Ο έπηλυς Δουρούτης αποφασίζει να επενδύσει σε μόνιμη μεταποιητι
κή εγκατάσταση στον κατεξοχήν ελληνικό χώρο παραγωγής «μη βιομηχα-
νοποιήσιμου» μεταξιού, στη νότια Πελοπόννησο. Το πελοποννησιακό με
τάξι ανήκε στην οικογένεια των χειροποίητων μεταξιών μεσογειακής προέ
λευσης, τα οποία ακόμη και όταν εύρισκαν τα εμπορικά κανάλια για τις 
γαλλικές και αγγλικές μεταξοϋφαντουργίες ήταν πολύ λίγο αξιοποιήσιμα. 
Το χειροποίητο μετάξι του Φοσσομπρόνε υπήρξε ο τελευταίος υπερασπι
στής, έως τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αι., μιας πολύ παλιάς παράδοσης 
στην οποία ο μεταξοτεχνίτης κατέχει μια ιδιαίτερα αναβαθμισμένη θέση. 
Υπάρχει όμως μιά νομοτέλεια στο κόσμο του μεταξιού: όσο απλή φαίνεται 
η διαδικασία από την καλλιέργεια του κουκουλιού έως τη χειροποίητα 
αναπηνισμένη μεταξοκλωστή, τόσο δύσκολη είναι η μετάβαση σε μιά ανώ
τερη τεχνική, γιατί απαιτείται ένα τεχνολογικό περιβάλλον υψηλού επιπέ
δου. Πρόκειται για μια πολύ εξευγενισμένη και λεπτή διαδικασία με σοβα
ρές τεχνικές και κοινωνικές περιπλοκές."" 

Ο Κ. Δουρούτης, όσο χρόνο προετοιμάζει τα μεταξουργεία της 
Σπάρτης και της Μεσσήνης, αλλά και αργότερα, δεν παύει να ασκεί το γενι
κό εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριο με την Αγκώνα. Εισχωρεί στον πε
λοποννησιακό χώρο έχοντας εξασφαλίσει τη συνεργασία ενός παλιού και 
έμπειρου τοπικού εμπόρου, του Μιχαήλ Ιατρού, εκπροσώπου της «άρχου
σας τάξης» του Ναυπλίου.104 Η εμπορική συνεργασία με τον Μιχ. Ιατρό και 
λιγότερο με τον τσάκωνα Εμμ. Τσούχλο"* στοχεύει στη διείσδυση και διεύ
ρυνση των εμπορικών δραστηριοτήτων του Δουρούτη στο ελληνικό βασί
λειο. Από την άλλη οι δύο πελοποννήσιοι έμποροι αποκτούν έναν καλό και 
έμπειρο εμπορικό συνεργάτη στο χώρο του γειτονικού, γεωγραφικά, πα-
ροικιακού ελληνισμού. Ο Κ. Δουρούτης μαζί με τον Εμμ. Τσούχλο υπογρά
φουν οκταετή σύμβαση το 1835 με την κυβέρνηση σύμφωνα με την οποία: 
ενοικιάζουν το δικαίωμα φοροείσπραξης της δεκάτης της κουκουλοπαρα-
γωγής στην Πελοπόννησο καθώς και τις εθνικές μουριές της Λακωνίας, 
τους παραχωρείται δωρεάν γη για την εγκατάσταση των μεταξουργείων 
και τέλος τους δίνεται το αποκλειστικό προνόμιο να παράγουν μετάξι ιτα
λικού τύπου.106 Πολύ γρήγορα φαίνεται ότι δημιουργούνται προβλήματα 
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στην οικονομική συνεργασία με τον Εμμ. Τσούχλο εξαιτίας, κατά τον Μ. 
Ιατρό, των υψηλών ιδιωτικών χρεών του προς το Δημόσιο.107 Ο Κ. 
Δουρούτης και ο Μ. Ιατρού γίνονται επίσης οι ενοικιαστές της δεκάτης του 
λαδιού στον Μυστρά και στην Καλαμάτα.108 

Έχουν ήδη περιγραφεί οι περιπέτειες της οικοδόμησης, της εισαγωγής 
και εγκατάστασης του τεχνικού εξοπλισμού στα μεταξουργεία της Σπάρτης 
και της Μεσσήνης (Νησί), σε συνδυασμό με τις προστριβές του Δουρούτη 
με τους ιταλούς τεχνίτες που μετακλήθηκαν από την Αγκώνα για την ανα-
πήνιση (μεταξοκλωσία) του πελοποννησιακού μεταξιού. Ιταλοί τεχνίτες 
πλαισίωσαν τα μεταξουργεία από την αρχή της λειτουργίας τους έως και 
το 1845 τουλάχιστον.109 Από τη μια μεριά οι συγκρούσεις με τους ιταλούς 
τεχνίτες, και από την άλλη οι τοπικοί ανταγωνισμοί αναγκάζουν τον επιχει
ρηματία Δουρούτη να αναζητήσει ειδικευμένους τεχνίτες με εξαρτημένη 
σχέση εργασίας στην πόλη της Λιβαδειάς. Τη θέση της ιταλίδας αρχιεργά-
τριας Teresa Loviselli στα μεταξουργεία φαίνεται να καταλαμβάνει το 1844 
μια ελληνίδα τεχνίτρια από τη Λιβαδειά, ένα τόπο που είχε μακρά παράδο
ση στη μεταποίηση της υφαντικής ίνας (μαλλί, βαμβάκι) σε ύφασμα. Η τε
χνίτρια μεταναστεύει εποχικά από τον τόπο της, (Λιβαδειά, Αθήνα, 
Πειραιάς- μέσω θαλάσσης- [Καλαμάτα], Μεσσήνη, Σπάρτη) για 40 - 43 μέ
ρες και μεροκάματο 4 δρχ."" Γίνεται φανερό ότι στο τοπικό επίπεδο οι κοι
νωνικές αντιστάσεις στην ορθολογικά οργανωμένη παραγωγή των μετα
ξουργείων αποτέλεσαν δομική δυσκολία στη μεταφύτευση της αστικής μετα-
ξουργίας του Φοσομπρόνε στον αγροτικό χώρο της νότιας Πελοποννήσου. 

Κύριος θετικός παράγοντας σε αυτή την επιχείρηση είναι το καλό κοι
νωνικό δίκτυο του Δουρούτη που ξεκινά από τους Ελληνες που πέρασαν 
από την παροικία της Αγκώνας και φτάνει ως τους προύχοντες του πελο
ποννησιακού χώρου και τον ίδιο τον βασιλιά Όθωνα. Ενα κοινωνικό πλαί
σιο αναφοράς και στήριξης που έχει αρχίσει να δημιουργείται από την επο
χή της εμπορικής διασποράς των καλαρρυτινών εμπόρων στις παροικίες 
της ιταλικής χερσονήσου. Η περιουσία του Κ. Δουρούτη, από τη στιγμή 
που εγκαθίσταται στον ελληνικό χώρο, δεν είναι παρά το κοινωνικό και το 
εμπορικό του κεφάλαιο· πιθανόν να υπήρχε και κάποια πατρογονική κτη
ματική περιουσία στην τουρκοκρατούμενη περιοχή των Ιωαννίνων. Ο Κ. 
Δουρούτης χρηματοδοτεί με το εμπορικό του κεφάλαιο τα μεταξουργεία, 
ενώ συνεχίζει τις εμπορικές επιχειρήσεις με τον Μ. Ιατρό μεταξύ 
Πελοποννήσου και ιταλικής χερσονήσου, ακολουθώντας το παλιό σύστημα 
ανταλλαγών του 18ου αι. Πάντως, από τη μεταξύ τους αλληλογραφία γίνε
ται φανερό ότι και το κεφάλαιο χρηματοδότησης των μεταξουργείων έρχε
ται από την Αγκώνα. Ίσως έτσι να ισοσταθμίζεται η αξία του εξωτερικού 
εμπορίου με τον ελληνικό χώρο. 

Όλος ο εξοπλισμός, τεχνολογικός και υλικά κατασκευής, μαζί με τους 
τεχνίτες εισάγεται από την Αγκώνα. Μπορούμε να, υποθέσουμε μερικώς 
τουλάχιστον το κόστος κατασκευής των μεταξουργείων: για 36 από τα 44 
καζάνια του μεταξουργείου της Σπάρτης και 24 από τα 42 της Μεσσήνης 
μαζί με τις αναπηνιστικές μηχανές απαιτήθηκαν 1.516,75 σκούδα,"' για τα 
καρφιά και τη ξυλεία 590,38 σκούδα και τέλος για ναύλο μεταφοράς από 
την Αγκώνα 300 σκούδα. Το σύνολο χωρίς την αμοιβή του αρχιτέκτονα και 
των μαστόρων αθροίζεται σε 2.407,13 σκούδα [2.672 δρχ.]. Για να κρατή
σουμε ένα μέτρο σύγκρισης σχετικά με το μέγεθος των δαπανών σημειώ
νουμε ότι 5.000 οκ. μαλλί εκκαθάριζαν το 1835 στην Αγκώνα 745 σκούδα 

107. Ε.Λ.Ι.Α., συλλογή Δουρούτη, φκ. 8, Μ. Ιατρός 
(Ναύπλιο) προς Γ. Δουρούτη (Αγκώνα), 26 Μαΐου 1837. 

108. Στην ίδια συλλογή, φκ. 7, Μ. Ιατρός (Ναύπλιο) 
προς Γ. Δουρούτη (Αγκώνα), 17 Νοεμβρ. 1836. 

109. Μαρία Χριστίνα Χατζηϊωάννου, «Η τύχη...», 
ό.π.,σ. 121-131. 

110. Ε.Λ.Ι.Α., αρχείο Δουρούτη, φκ. 13, Π. 
Δημητρίου (Νησί) προς Κ. Δουρούτη (Αθήνα), 23 Αυγ. 
1844 και επιστολή της ιοίας που ζητά προκαταβολή της 
αμοιβής της Ελένης Σουσανίτζα (Σπάρτη) προς Κ. 
Δουρούτη (Αθήνα), 14 Οκτ. 1844. 

111. Στην ίόια συλλογή, φκ. 8, Μ. Ιατρός (Ναύπλιο) 
προς Γ. Δουρούτη (Αγκώνα), 24 Μάρτ. 1837 και 26 
Ιούν. 1837. Για τον τελικό αριθμό των καζανιών βλ. Κ. 
Σπηλκοτάκης, «Το αρχείον...», ό.π., σ. 28. 

β > 



T O M KT ΑΞΟ Υ IM" K IO Τ Η Σ Α θ Η Ν Α Σ 

112. Στην ίοια συλλογή, q-κ. 7, Μ. Ιατρός (Ναύπλιο) 
προς Ι". Λουρούτη (ΑγκοΊνα), 29 Οκτ. 1835. 

113. Διάσπαρτες επιστολές του Μ. Ιατρού από το 
Ναύπλιο και την Αθήνα προς τον 1. Λουρούτη «την 
Αγκώνα βρίσκονται στους (|<κ. του αρχείου Λουρούτη 
(ττο H.A.I.A., αλλά και ως αντίγραιρα το>ν επιστολοΊν 
του ιττο αρχείο του, |ίλ. Ευρετήριο, λήμμα Λουρούτη, Κ. 
Σπηλιωτάκης, «Το αρχείον Μιχαήλ Ιατρού...», ό.π. 

114. Η.Α.I.A., αρχείο Λουρούτη, ((-κ. 8, Μ. Ιατρός 
(Ναύπλιο) προς Γ. Λουρούτη (ΑγκοΊνα), 26 Ιούν. 1837. 

115. Giuliana Careras, «L'industria serica a 
Fossombrone...», ό.π., σ. 131. 

116. Την ιοί« περίοδο μαζί |it: τους εποχικούς ιτα
λούς τιχνίτις ταξίδευαν από το Γύθειο για την ΑγκοΊνα 
και φορτία |>ελανιδιού, Ε.Λ.Ι.Α., αρχείο Λουρούτη, ((κ. 
8, Μ. Ιατρός (Αθήνα) προς Γ. Λουρούτη (ΑγκοΊνα), 30 
Νοεμ|'>ρ. 1837. 

117. Στην ίδια (τυλλογή, ((κ. 8,1. Δουρούτης 
(ΑγκοΊνα) προς Κ Λουρούτη, 20 Σεπτ./2 Οκτ. 1837. 

118. Στην ίδια συλλογή, ψκ. 8,1. Δουρούτης 
(ΑγκοΊνα) προς Κ. Λουρούτη, 20 Σεπτ./2 Οκτ. 1837. Κ 
Δουρούτης (Γύθειο) προς Ι. Δουρούτη (Αγκιόνα), 31 
Δεκ. 1837 και q>x. 9, Μ. Ιατρός (Ναύπλιο) προς Ι. 
Λουρούτη (Αγκώνα), 31 Μαΐου 1838. 

119. Στην ίοια συλλογή, q-κ. 9, Μ. Ιατρός (Ναύπλιο) 
προς Ι. Δουρούτη (ΑγκοΊνα), 31 Μαίου 1838, Κ. 
Δουρούτης (Σπάρτη) προς Ι. Δουρούτη (ΑγκοΊνα), 13 
Ιουλ. 1838, Μ. Ιατρός (Ναύπλιο) προς Γ. Δουρούτη 
(ΑγκοΊνα), Ι3Αυγ. 1838, 30Αυγ. 1838,29 Σεπτ. 1838. 

120. Στην ίοια συλλογή, φκ. 10, Μ. Ιατρός (Ναύπλιο) 
προς Γ. Δουρούτη (ΑγκοΊνα), 15 Μάρτ. 1840 και 31 
Ιουλ. 1840. 

[827 δρχ.]."2 Η συνολική αξία των εγκαταστάσεων, ακόμη και αν έφθανε 
τις 4.000 - 4.500 ορχ. οεν είναι υπερβολική για την πάγια οαπάνη μιας τόσο 
«προστατευμένης» μεταποιητικής δραστηριότητας. Το πρόβλημα όμως εί
ναι ότι αυτή η δαπάνη επιβαρύνθηκε με τα έξοδα λειτουργίας των πρώτων 
ετών, χωρίς ικανοποιητικά αποτελέσματα παραγωγής σε ένα τόπο όπου το 
χρήμα ήταν ιδιαίτερα ακριβό. 

Το 1837 άρχισαν να λειτουργούν τα μεταξουργεία Δουρούτη - Ιατρού -
Τσούχλου. Το όνομα του Τσούχλου δεν εμφανίζεται μετά τα πρώτα συμβό
λαια, ενώ στενά οικονομικά συμφέροντα συνδέουν τον Κ. Δουρούτη με τον 
Μ. Ιατρού, ο οποίος και ενημερώνει λεπτομερώς τον Ιωάννη Δουρούτη 
στην Αγκώνα."Λ Ο Ιατρός και ο Δουρούτης εξακολουθούν να κυνηγούν 
φορτία βελανιδιού, αλλά και τοπικού μεταξιού για τις αγορές της 
Αγκώνας, της Ρώμης και του Αιβόρνου. Στα μεταξουργεία στη Σπάρτη και 
στη Μεσσήνη με 10 λίβρες κουκούλια έβγαζαν 1 οκά καλό μετάξι και με 12 
λίβρες έβγαζαν 1 οκά μετάξι ιταλικού τύπου, το οποίο όμως είχε τα διπλά 
έξοδα από το πρώτο."4 Στο Φοσομπρόνε 1 λίβρα καλό μετάξι, ώστε να εί
ναι ανταγωνιστικό στην αγορά, χρειαζόταν 14 λίβρες κουκούλι."5 Το καλο
καίρι του 1837 το πρώτο δείγμα παραγωγής μεταξιού ιταλικού τύπου των 
μεταξουργείων Δουρούτη είχε προορισμό: 4 κάσες για τους «Αδελφούς 
Ράλλη» στο Αονδίνο μέσω του εμπόρου Α. Ααζάρου στη Πάτρα που φόρ
τωνε σταφίδα από το Αίγιο, 2 κάσες για τους «Κλάρκ και Σια» στη 
Ζάκυνθο, οι οποίοι προφανώς φόρτωναν και αυτοί σταφίδα για την 
Αγγλία, 2 κάσες για την Αγκώνα και άλλες 4 για το ίδιο λιμάνι μέσω 
Ναυπλίου."" Έτσι το μετάξι ακολουθούσε το δρόμο της σταφίδας για την 
Αγγλία, ένδειξη οτι παραμένει ακόμη ενα συμπληρωματικό εμπορικό προϊ
όν. Η τιμή πώλησης του μεταξιού ιταλικού τύπου στο Αονδίνο ήταν 26 - 26 
1/2 σελίνια."7 Το μετάξι όμως του Δουρούτη χρειαζόταν καλύτερη επεξερ
γασία, γι' αυτό και πουλήθηκε στο Αονδίνο σε «σκοτωμένη» τιμή, μόλις 19 
σελίνια. "s 

Τα πρώτα χρόνια των μεταξουργείων σημαδεύονται από αντίξοες 
εσωτερικές και εξωτερικές συνθήκες λειτουργίας, όπως είναι οι εγγενείς 
δυσκολίες της επιχείρησης και η κάμψη της ευρωπαϊκής ζήτησης για το με
τάξι τύπου Φοσομπρόνε. Το 1838 η σοδιά των κουκουλιών ήταν μειωμένη 
κατά 20% εξαιτίας ενός «καυτού αέρα» και οι προοπτικές ήταν δυσοίωνες 
για τα επόμενα 3 χρόνια. Το ίδιο καλοκαίρι στη Σπάρτη αγόραζαν καθημε
ρινά κουκούλια, απ' όπου μπορούσαν, για να καλύψουν τις ανάγκες του 
μεταξουργείου, στο οποίο δούλευαν 40 καζάνια, που έβγαλαν τουλάχιστον 
342 οκ. μετάξι καθαρό, ενώ το μεταξουργείο της Μεσσήνης έβγαλε άλλες 
125 οκ."" Μέσα στη δεκαετία του 1840 η ποιότητα του αναπηνισμένου με
ταξιού των μεταξουργείων της Σπάρτης και της Μεσσήνης δεν είχε σταθε
ροποιηθεί, και όταν έφθασε να είναι ανταγωνιστική, η πολύ μικρή, ούτως ή 
άλλως, παραγωγή τους, η ζήτηση για το μετάξι τύπου Φοσομπρόνε στην 
αγορά του Αονδίνου είχε πέσει πολύ χαμηλά. 

Το 1840 η τιμή πώλησης στην Πάτρα του αναπηνισμένου κατά τον 
«ιταλικό τρόπο» μεταξιού ήταν τόσο επιζήμια, ώστε κατά τον Μ. Ιατρού 
συνέφερε να το είχαν πουλήσει κουκούλι παρά να το αναπηνισουν, πολύ 
χειρότερα μάλιστα που τους είχαν μείνει και άλλες 7 κάσες μετάξι απούλη
τες. Η τιμή πώλησης του μεταξιού της παραγωγής τους στη Μασσαλία ήταν 
17% χαμηλότερη από την τρέχουσα τιμή πώλησης, εξαιτίας της ποιότητας 
του.120 Την επόμενη χρονιά η ποιότητα του μεταξιού του μεταξουργείου της 
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Σπάρτης δεν είχε ακόμη σταθεροποιηθεί, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ει
δικού στο Φοσομπρόνε L. Buffoni.121 Φαίνεται ότι ειδικά το μετάξι του με
ταξουργείου της Σπάρτης, που ήταν το μεγαλύτερο και το αρτιότερο, πα
ρουσίαζε κάποιο ελάττωμα στην ποιότητα του. Έτσι το 1841 ο Ι. 
Δουρούτης προτιμούσε να πουλήσει σε καλή τιμή στην Αγκώνα τόσο το με
τάξι της Σπάρτης, όσο και εκείνο της Μεσσήνης, αφού δεν ήταν ανταγωνι
στικά για την αγορά του Λονδίνου.122 

Τελικά μετά από έξι χρόνια λειτουργίας πουλήθηκαν στο Λονδίνο 15 
κάσες μετάξι, στην επιθυμητή τιμή, παραγωγής του μεταξουργείου της 
Μεσσήνης, ενώ 8 κάσες από το μεταξουργείο της Σπάρτης έμειναν απούλη
τες.123 Στα 1844-1845 η λειτουργία και η παραγωγή των μεταξουργείων της 
Σπάρτης και της Μεσσήνης φαίνεται να ομαλοποιείται. Οι εργασιακές σχέ
σεις στα μεταξουργεία, μετά την όξυνση με το ζεύγος Loviselli, αλλά και με 
τους «μαστόρους μαγγανιατόρες», φαίνονται πιο ήρεμες. Έτσι το μετα
ξουργείο στη Μεσσήνη με τη λιβαδίτισσα αρχιεργάτρια και χαμηλούς πα
ραγωγικούς ρυθμούς έφθασε τις 5 λίτρες την ημέρα με 180 δράμια το καζά
νι.124 Τον Σεπτέμβριο του 1844 ο Κ. Δουρούτης ετοίμαζε αποστολή με 20 κά
σες μετάξι από τον Πειραιά για τους Ταμπάκο - Γεραλόπουλο στο Λονδίνο, 
ενώ παράλληλα ο Αθ. Δουρούτης αναχωρούσε για τη Μασσαλία.125 

Όταν το σύστημα παραγωγής και πώλησης φαίνεται να αποκτά κά
ποια ισορροπία έχουμε φθάσει στα 1846, οπότε κανονικά τα παραχωρηθέ
ντα προνόμια παύουν να ισχύουν όχι πως το αποκλειστικό προνόμιο πα
ραγωγής αναπηνισμένου μεταξιού στα δύο μεταξουργεία δεν είχε κατα
στρατηγηθεί από τους τοπικούς παραγωγούς. Τελικά οι Δουρούτη - Ιατρός 
μπορεί να έχασαν γρήγορα την αποκλειστικότητα της παραγωγής, φαίνεται 
όμως ότι κατάφεραν να ελέγχουν εμπορικά την «ανεξάρτητη» τοπική πα
ραγωγή. Η παραγωγή αναπηνισμένου μεταξιού ιταλικού τύπου των μετα
ξουργείων της Σπάρτης και της Μεσσήνης στόχευε αποκλειστικά στην αγο
ρά του Λονδίνου, της Μασσαλίας ή τουλάχιστον της Αγκώνας, γιατί δεν 
υπήρχε δυνατότητα απορρόφησης στον χώρο του ελληνικού βασιλείου. 
Συνεπώς και η παραγωγή των τοπικών ανεξάρτητων «μαγγαναραίων» από 
τον Μυστρά στόχευε στην ευρωπαϊκή αγορά, στην οποία όμως μόνο οι 
Δουρούτη - Ιατρός είχαν εμπορική πρόσβαση. Πράγματι το 1846 τα μηνύ
ματα για το μετάξι τύπου Ιταλίας ήταν απογοητευτικά, τόσο από το 
Λονδίνο από τους «Ταμπάκο, Μικρουλάκη και Μαυρογορδάτο», όσο και 
από τη Μασσαλία, όπου η τιμή πώλησης μεταξιού παραγωγής τοπικού μά
γκανου είχε πέσει κατά 15%.126 Έτσι ο συντηρητικός έμπορος Μ. Ιατρός 
παρατηρούσε ότι εφόσον το μετάξι ιταλικού τύπου ήταν σε «αζητησία» και 
τα κουκούλια της Πελοποννήσου εξαιτίας της μικρής παραγωγής είχαν 
υψηλή τιμή αγοράς, ίσως δεν συνέφερε να προβλέψουν κουκούλια για τα 
μεταξουργεία. Αντίθετα οι τοπικοί «μαγγαναραίοι» οι οποίοι αναπήνιζαν 
μετάξι ιταλικού τύπου με αρκετό κέρδος για δύο συνεχή χρόνια θα έμπαι
ναν σε προαγορές κουκουλιών άκριτα, χωρίς να γνωρίζουν τις τιμές πώλη
σης στο Λονδίνο και στη Μασσαλία.127 Το συγκριτικό πλεονέκτημα του 
εμπόρου της διασποράς, που έχει πρόσβαση στην εμπορική πληροφορία, 
αναδεικνύεται ανάγλυφα σε αυτή την περίπτωση. Πράγματι ενώ οι τεχνίτες 
του Μυστρά αγόραζαν κουκούλια σε υψηλές τιμές αγνοώντας τις τιμές πώ
λησης στην Ευρώπη, κάποιοι άλλοι έμπαιναν στην αγορά κουκουλιού γνω
ρίζοντας πολύ καλά τα παιχνίδια της αγοράς σε αυτή τη κρίσιμη περίοδο: 
οι χιώτες έμποροι.128 Την ίδια κάμψη στη ζήτηση του χειροποίητου μεταξι-

121. Στην ίδια συλλογή, φκ. 10,1. Δουρούτης 
(Αγκ(όνα) προς Κ Δουρούτη (Αθήνα), 2 Αυγ. 1841 συ
νοδευόμενη από επιστολή του L. Buffoni (Fossombrone) 
προς G. Spadoni (Ancona), 18 Ιουλ 1841. 

122. Στην ίδια συλλογή, φκ. 11,1 .Δουρούτης 
(Αγκώνα) προς Κ. Δουρούτη (Αθήνα), 5/17 Οκτ. 1841. 

123. Στην ίοια συλλογή, φκ. 11, Κ. Δουρούτης 
(Αθήνα) προς Ι. Δουρούτη (Αγκώνα), 9/21 Δεκ. 1843. 

124. Στην ίοια συλλογή, φκ. 13, Πέτρος Δημητρίου 
(Νησί) προς Κ. Δουρούτη (Αθήνα), 23 Αυγ. 1844. Το 
1845 ο Κ. Δουρούτης κατεβαίνει στη Σπάρτη και συνά
πτει επωφελές για την εταιρεία συμφωνητικό με τον 
ιταλό Ρ. Barbuti που περιλαμβάνει από την καλλιέργεια 
των μουριών ώς την επιστασία και των δύο μεταξουρ
γείων, στην ίδια συλλογή, φκ. 15, συμφωνητικό 28 Απρ. 
1845. 

125. Στην ίδια συλλογή, φκ. 13, Κ. Δουρούτης 
(Αθήνα) προς Ι. Δουρούτη (Αγκώνα), 9/21 Σεπτ. 1844 
και 9/21 Οκτ. 1844. 

126. Στην ίδια συλλογή, φκ. 18, Μ. Ιατρός (Ναύπλιο) 
προς Γ. Δουρούτη (Αγκώνα), 19 Μαίου 1846,26 Οκτ. 
1846 και 8 Δεκ. 1846. 

127. Στην ίδια συλλογή, φκ. 19, Μ. Ιατρός (Ναύπλιο) 
προς Γ. Δουρούτη (Αγκώνα), 28 Απρ. 1846. 

128. Στην ίδια συλλογή, φκ. 19, Μ. Ιατρός (Ναύπλιο) 
προς Γ. Δουρούτη (Αγκώνα), 3 Αυγ. 1846. 
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129. Στην ίδια συλλογή, φκ. 19, Μ. Ιατρός (Αθήνα) 
προς Γ. Δουρούτη (Αγκώνα), 13 Απρ. 1847 και 25 Ιουλ. 
1848. 

130. F. Strong, Greece as a kingdom, Λονδίνο 1842, σ. 
182-183. To κέντρο κατασκευής μεταξωτής κορδέλας 
ήταν το Saint Etienne κοντά στη Λυών. 

131. Η. Belle, Trois années en Grèce, Παρίσι 1881, σ. 
348. Τον καταστρεπτικό ανταγωνισμό των τοπικών 
"μαγγαναραίων" ως συμβολή στην αποτυχία των ίδιων 
μεταξουργείων αναδεικνύει και η Χριστίνα 
Αγριαντώνη, Οι απαρχές..., ό.π., σ. 38. 

132. Ό.π., α. 10. 
133. Ν. Damaschinos, De la sériciculture en Grèce, χ. 

χ., σ. 363-366. Ο συγγραφέας πρέπει να ταυτίζεται με 
τον Ν. Δαμασκηνό (Κέρκυρα 1834 - Αθήνα 1910), ο 
οποίος το 1856-1865 ήταν δικηγόρος στο Παρίσι, το 
1865 έγινε καθηγητής του Γαλλικού Δικαίου στο 
Πανεπιστήμιο της Αθήνας και το 1884 καθηγητής του 
Εμπορικού Δικαίου, βλ. Δ. Α. Δημητριάδης, Απάνθισμα 
βιογραφικόν των από της συστάσεως του Ελληνικού 
Πανεπιστημίου εκλιπόντων του βίου καθηγητών αυτού 
(1837-1916), Αθήνα1916, σ. 167- 170. 

ού καχά χον ιχαλικό χρόπο σχην αγορά χου Λονδίνου και χης Μασσαλίας 
διαμηνύει και χο 1847 ο Μ. Ιαχρός. Η γενική οικονομική καχάσχαση χειρο-
χερεύει χο 1848 όχαν η ευρωπαϊκή αγορά χαράσσεχαι και από χις πολιχικές 
εξεγέρσεις.129 

Κάπου εδώ κλείνει και η ισχορία χων πρώχων μεχαξουργείων σχη νό-
χια Πελοπόννησο. Ο F. Strong, αυσχηρός κριχής χου ελληνικού βασιλείου 
σχα πρώχα βήμαχά χου, θεωρούσε μεγάλη αποχυχία χην παραχώρηση προ-
σχαχευχικού προνομίου σε έναν «ιχαλό», χου οποίου η επιχείρηση είχε χόσο 
φχωχό αποχέλεσμα, αφού χο μεχάξι χου ήχαν άχρησχο σχην αγορά χου 
Λονδίνου και χου Μάνχσεσχερ και μόνο σχη Λυών καχαναλώθηκε ως υφά
δι για χην καχασκευή μεχαξωχής κορδέλας.130 Σαράνχα χρόνια αργόχερα 
ένας γάλλος, ο Η. Belle, ήχαν πιο συγκαχαβαχικός σχην κρίση χου για χην 
ίδια επιχείρηση. Είναι ο πρώχος που αναγνωρίζει ως κύρια αιχία χης απο-
χυχίας χης επιχείρησης χον ανχαγωνισμό χων πλανόδιων «μαγγαναραίων», 
οι οποίοι σχις μέρες χου είχαν πλέον παραγκωνισχεί από χον βιομηχανικό 
ανχαγωνισμό.131 Και οι δύο απόψεις ήχαν σε γενικές γραμμές σωσχές, χο 
μόνο που παραγνώριζαν, σχο επίπεδο χου επιχειρημαχία, ήχαν οι εμπορι
κές διέξοδοι χου Δουρούχη. Ο Ν. Δαμασκηνός, πιθανόν συγγενής χου παλι
ού εμπορικού συνεργάχη χων Δουρούχη σχη Κέρκυρα,132 εξαίρει χο [1855] 
χην επιχειρημαχική προσπάθεια χου Κ. Δουρούχη, που έδωσε νέα εξαγωγι
κή διάσχαση σχο ελληνικό μεχάξι, αγγέλλει χην έναρξη λειχουργίας χης 
Σηρικής Εχαιρείας και ζηχά από χην κυβέρνηση νέα προσχαχευχικά μέχρα 
για χο μεχάξι·133 χο ισχυρό κράχος εξακολουθεί να παραμένει χο ζηχούμενο 
μιας μεγάλης μερίδας ελλήνων επιχειρημαχιών. 

Το σημανχικόχερο αποχέλεσμα όμως χων μεχαξουργείων χης Σπάρχης 
και χης Μεσσήνης δεν είναι η ίδια η παραγωγή χους, αλλά χο γεγονός όχι 
σημαχοδοχούν σχις δεκαεχίες χου 1830 - 1840 χο πέρασμα σε μια νέα εποχή 
για χην οικονομία χου ελληνικού κόσμου. Σχο επίπεδο χης ισχορίας χης 
επιχείρησης Δουρούχη, χο πέρασμα από χο εμπόριο χου μάλλινου υφάσμα-
χος σχις αγροτικές πρώχες ύλες, σχο μαλλί και χέλος σχο μεχάξι αναδεικνύ
ει χην αδιάσπασχη δυναμική χης εμπορικής δρασχηριόχηχας, καθώς και χην 
άμεση σχέση με χην ευρωπαϊκή βιομηχανική παραγωγή. Το μεχάξι δημιούρ
γησε χην οικονομική συνέχεια χης επιχείρησης, αφού χο μεχάξι έσχω και με 
προβλήμαχα είναι χο πρώχο μεχαποιημένο προϊόν που μπορεί να βάλει χην 
ελληνική επιχείρηση σχην ευρωπαϊκή αγορά. Το επιχειρημαχικό πρόχυπο 
χων Δουρούχη προσδιορίζεχαι καχαρχήν από χην ορεινή οικονομία χων 
Καλαρρυχών και χα όρια χης ελληνικής παροικίας χης Αγκώνας. Μεχά χην 
Αδριαχική χο πέρασμα σχο ελληνικό κράχος είναι η ομαλή καχάληξη μιας 
μακράς διαδρομής. 

Η διάσπαση μέσα στην οικογένεια 

Το πρόβλημα χης οικογένειας ως οικονομικού και κοινωνικού κυχχάρου 
χης επιχείρησης έχει απασχολήσει επαρκώς χην ισχοριογραφια. Μόνον 
όμως μέσα από χη μελέχη χης κάθε μίας επιχείρησης μπορεί να εμπλουχι-
σχεί ο ισχοριογραφικός χύπος χης οικογενειακής επιχείρησης. Ξεπε-
ρνώνχας χο φόβο χης παραδοσιακής ισχοριογραφίας με χη λαχρεία χου 
αχόμου και χης μονάδας, καθώς και μια χάση χης νέας ισχοριογραφίας για 
χη δημιουργία μονχέλων που σχηρίζονχαι αποκλεισχικά σε γενικά και πο-
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3. Φωτογραφία του Κωνσταντίνου Δουρούτη 
(1809-1878), φωτογράφος Thiebault, 
10X16 εκ. (Αρχείο Χρήστου Ζιούλα). 

σοτικά δεδομένα, η βιογραφική ανάλυση της επιχείρησης προσφέρει, νομί
ζω, μια από τις πιο γόνιμες μεθοδολογικές επεξεργασίες που ξεπερνά ανι
στόρητες στατιστικές ισοπεδώσεις. 

Η οικογένεια Δουρούτη λοιπόν ξεκινά από ένα συγκεκριμένο παραδο
σιακό οικονομικό δίκτυο του τουρκοκρατούμενου και του παροικιακού ελ
ληνισμού, στο οποίο η δυσκολία πρόσβασης στους ευρωπαϊκούς πιστωτι
κούς θεσμούς, η ανασφάλεια του ξένου τόπου και άλλες παράμετροι επι-
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4. Φωτογραφία του Αθανάσιου Δουρούτη 
(1816-1901) , 23X18 εκ. 

(Αρχείο Χρήστου Ζιούλα). 

134. Από τη μεγάλη σχετική βιβλιογραφία Βα ήΒΛ« 
ν« σημειώσω ένα παλιό δημοσίευμα, το αφιέρωμα 
"L'atelier et la boutique". Le mouvement social. 108 
( 1979), και ιδιαίτερα το άρθρο του: Α. Faure, 
«L'épicerie parisienne au XIXe s. ou la corporation 
éclatée», σ. 1Ι3-Ι30. 

βάλλουν την κυριαρχία της οικογένειας περιορισμένης ή διευρυμένης με 
γαμήλιες συμμαχίες, καθώς και τους εθνοτοπικούς συνασπισμούς. Εξάλ
λου το μικρής κλίμακας εμπόριο πον επενδυτών και του μάλλινου υφά
σματος στον 18ο αι., ως χώρος κοινωνικής αναπαραγωγής, θέτει τα όρια 
της οικογενειακής κληρονομιάς και της κοινωνικής κινητικότητας. Οι δο
μές της οικογενειακής επιχείρησης συγκρούονται με τις νέες στρατηγικές. 
Έτσι στον 19ο αι. φθάνουμε σε μια ακραία αντιπαράθεση: από τη μια πλευ
ρά η κυριαρχία μιας ορισμένης ομάδας στο επάγγελμα (εμπορική ιδιότητα), 
που κληροδοτεί από τη μια γενιά στην άλλη τον οικονομικό της πλούτο, με 
ελεγχόμενη πολιτική γαμήλιων συμμαχιών από άτομα της ίδιας εθνοτοπι-
κής ομάδας και από την άλλη πλευρά το ίδιο το εμπόριο, μια ελεύθερη 
ζώνη με ανοικτούς κοινωνικούς ορίζοντες. Εδώ πλέον η οικονομική συνέ
χεια ανήκει όχι στις ριζωμένες τοπικά και κοινωνικά οικογένειες, αλλά σε 
οικογένειες «εν τω γίγνεσθαι»."4 
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Το αρχειακό υλικό που χρησιμοποίησα για την ιστορία της οικογένει
ας Δουρούτη είναι διεσπαρμένο στα Γ.Α.Κ., στο μουσείο Μπενάκη και στο 
Ε.Λ.Ι.Α. Επίσης στο Αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών υπάρχουν έγγρα
φα που αφορούν τις διπλωματικές δραστηριότητες των Δουρούτη στην 
Αγκώνα, καθώς και στο ιδιωτικό αρχείο Μιχαήλ Ιατρού, υπάρχει υλικό 
που αφορά τους Κωνσταντίνο και Αθανάσιο Δουρούτη.135 Το υλικό καλύ
πτει κυρίως τον Γεώργιο Ιωάννου Δουρούτη (Καλαρρύτες 1770 - Αγκώνα 
1836), γενάρχη της ηπειρώτικης οικογένειας, και τους δυο γιους του 
Κωνσταντίνο (Καλαρρύτες 1809 - Αθήνα 1878) (βλ. εικ. 3), Αθανάσιο 
(Καλαρρύτες 1816 - Αθήνα 1901) (βλ. εικ. 4) και λιγότερο τον πρωτότοκο 
Ιωάννη (Καλαρρύτες 1798 - Αγκώνα 1852), τον μόνο που παρέμεινε με τον 
πατέρα του στην Αγκώνα, ενώ οι άλλοι δύο μετεγκαταστάθηκαν στην 
Αθήνα μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους. 

Το διαθέσιμο αρχειακό υλικό δεν μας επιτρέπει να παρακολουθήσου
με ισότιμα την πορεία και τις σχέσεις της οικογένειας του Γ. Δουρούτη. 
Κατά τη διάρκεια της παραμονής του Κ. Δουρούτη στην Κέρκυρα η αλλη
λογραφία με την οικογένεια του στην Αγκώνα είναι πυκνή. Ο πατέρας του 
τον προσφωνεί Κωσταντή Γ. Δουρούτη, ενώ ο ίδιος υπογράφει στα ιταλικά 
Costantino di Giorgio Durutti, πρώτη διαφοροποίηση από το παλιό λεξιλό
γιο του πραγματευτή και στροφή σε δυτικές συνήθειες. Ο Κωνσταντίνος 
Δουρούτης είναι αυτός που άνοιξε μια νέα διάσταση στην οικογενειακή 
εμπορική επιχείρηση του Γεώργιου Δουρούτη και τα βήματα του θα ακο
λουθήσει ο Αθανάσιος Δουρούτης. Αντίθετα ο πρωτότοκος Ιωάννης 
Δουρούτης φαίνεται ότι όχι μόνο παρέμεινε στην Αγκώνα, όπου και πέθα
νε, αλλά διατήρησε και το παλαιό εμπορικό σύστημα. Δεν είναι τυχαίο 
εξάλλου ότι παντρεύτηκε και Καλαρρυτινή, τη Σωσάνη Πρινάρη.136 Η οικο
γένεια Πρινάρη θα πρέπει να ανήκει στην πρώτη καλαρρυτινή διασπορά 
και ήταν εγκατεστημένη στο Σαν Σεβέρο (San Severo) μιά εύφορη αγροτική 
περιοχή της Απουλίας, όπου η οικογένεια είχε και έγγειο ιδιοκτησία.137 

Το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1830 είναι ιδιαίτερα σημαντικό για 
την αναδιάθρωση της δομής του εμπορικού οίκου Δουρούτη. Η εμπορική 
εγκύκλιος της 13ης Μαρτίου 1837 πληροφορεί ότι μετά τον θάνατο του γε
νάρχη της οικογένειας στην Αγκώνα, ο εμπορικός οίκος Γ. Δουρούτη -πρό
κειται προφανώς για ομόρρυθμη εταιρεία- παραμένει με την ίδια επωνυμία 
και δικαίωμα υπογραφής έχει ο Ιωάννης Δουρούτης.138 Στο τέλος του 1837 
ο εικοσάχρονος Αθανάσιος Δουρούτης πηγαίνει καταρχήν στη Σπάρτη και 
στο Ναύπλιο, όπου υποφέρει από πυρετούς, με σκοπό να σπουδάσει στο 
νεοσύστατο ελληνικό πανεπιστήμιο στην Αθήνα.139 Ο Αθανάσιος Δουρού
της είχε μάθει ελληνικά στην Αγκώνα από τον Δ. Βρανά και στην Ελλάδα 
από τον Γ. Γεννάδιο και τον Ν. Βάμβα. Τελικά σπούδασε νομικά στο 
Παρίσι το 1842 και γίνεται ο διανοούμενος επιχειρηματίας της οικογένει
ας, συνιδρυτής του μεταξουργείου της Αθήνας, αλλά και συγραφέας φυλ
λαδίων υπέρ της μεταξοβιομηχανίας.140 Οι σχέσεις του με τον Αλ. Κου
μουνδούρο και τους Αδελφούς Ζάππα, αλλά και τον γάλλο πολιτικό Emile 
Ollivier141 σε συνδυασμό με την οικονομική του δραστηριότητα αρκούν νο
μίζω για να τον κατατάξουν στην ομάδα των εκσυγχρονιστών του νεοελλη
νικού κράτους.142 

Η διάρρηξη του καλαρρυτινού κυκλώματος της γενιάς της εμπορικής 
διασποράς θα συντελεστεί στο νεοσύστατο κράτος. Το προξενιό της Μαριγώς 
Μιχ. Ιατρού με τον Κ. Δουρούτη είναι η φυσική συνέπεια μιας στενής οικονο-

135. Βλ. Γ.Α.Κ., Μικραί συλλογαί, Κ. 19β, 
Αλληλογραφία εμπορικού οίκου Δουρούτη ( 1793 -
1863). Μουσείο Μπενάκη, αρχείο Δουρούτη, φκ. 1-2 
( 1804-1840). Ε.Λ.Ι.Α., αρχείο Δουρούτη, φκ. 1 -22 ( 1823-
1873). Α. Υ.Ε., προξενεία και υποπροξενεία 
Ελλάοος/Τεργέστη. Κ. Κ. Σπηλιωτάκη, «Το αρχείον 
Μιχαήλ Ιατρού (1802 - 1893)», Τετράδια Εργασίας 
Κ.Ν.Ε./ Ε.Ι.Ε., 6 (1983), σειρά μικροταινιών του αρχεί
ου απόκειται στο Κ.Ν.Ε./ Ε.Ι.Ε. Γράμματα του Γ. 
Δουρούτη βρίσκονται και σ' ένα τμήμα του αρχείου Δ. 
Ποστολάκα στο μουσείο Μπενάκη, βλ. Φ. 
Μπουμπουλίοης, «Ειοήσεις και κρίσεις περί του αγώ
νος 1821-1824 εκ του αρχείου Δ. Ποστολάκα», Δ.Ι.Ε.Ε., 
12 (1957-58), σ. 15. 

136. Ό.π., σ. 26-27. 
137. Ο πατέρας της Σωσάνης, Χριστόδουλος 

Πρινάρης πέθανε το 1834 και τη δεκαετία του 1840 προ
έκυψαν οικονομικά προβλήματα με τους κληρονόμους 
του, Ε.Λ.Ι.Α, συλλογή Δουρούτη, φκ. 10, (copialettere) 
του Ι. Δουρούτη. 

138.Βλ. εδώ, σημ. 45 και εικ. 2. 
139. Ε.Λ.Ι.Α., συλλογή Δουρούτη, φκ. 9, Κ. 

Δουρούτης (Ναύπλιο) προς Ι. Δουρούτη (Αγκώνα), 1 
Ιαν. 1838. 

140. Βλ. Αθ. Δουρούτης, Καθ' ην στιγμήν πρόκειται 
να συζητηθεί το τελωνιακό δασμολόγιο ΓΕχΘεσις περί 
αναπτύξεως μεταξονργίας], Αθήνα 14/2/1855, 
15/11/1855,27/9/1856, όπου ζητά από την κυβέρνηση: 
αύξηση του φόρου εξαγωγής των κουκουλιών, ελεύθερη 
εισαγωγή κουκουλιών και ελεύθερη εξαγωγή μεταξιού. 

141. Ο E. Olivier (Μασσαλία 1825 - Saint Gervais les 
Bains 1913), είναι ο πολιτικός και συγγραφέας του έρ
γου L'Empire libéral, études, récits et souvenirs, 1895-
1901, βλ. το ομώνυμο λήμμα στο Larousse XX s., τ.5. 

142. Οι πληροφορίες για τις σπουδές και τις σχέσεις 
του είναι παρμένες από την νεκρολογία του, βλ. 
Ποικίλη Στοά (1912), σ. 596-597. 
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143. Ε.Λ.Ι.Α., συλλογή Δουρούτη, φκ. 9, Κ. 
Δουρούτης (Ναύπλιο) προς Ι. Δουρούτη (Αγκώνα), 
15/27 Ιαν. 1838. 

144. ΚΕΔΚΕ, Στοιχεία συστάσεως και εξελίξεως δή
μων και κοινοτήτων, τ. 2, Ν. Αργολίδος, Αθήνα 1961, σ. 
120 και 114 αντίστοιχα. 

145. Ε.Λ.Ι.Α., συλλογή Δουρούτη, φκ. 9, Κ. 
Δουρούτης (Ναύπλιο) προς Ι. Δουρούτη (Αγκώνα), 
15/27 Ιαν. 1838 

146. Οι ίδιοι οι αδελφοί Δουρούτη είχαν αναγγείλει 
τον γάμο στη μητέρα του κοντοχωριανού τους πολιτι
κού Ι. Κωλέττη. Στην ίδια συλλογή, φκ. 9, Αθ. 
Δουρούτης (Ναύπλιο) προς Ι. Δουρούτη (Αγκώνα), 
15/27 Ιαν. 1838 και Κ. Δουρούτης (Ναύπλιο) προς Ι. 
Δουρούτη (Αγκώνα). 

147. Κ. Θ. Δημαράς, Εν Αθήναις τη 3 Μαίου 1837, 
Ε.Κ.Π.Α. σειρά Ιστορίας του Πανεπιστημίου αρ. 1, σ. 
29-40. 

148. Στην ίδια συλλογή, φκ. 9, Κ. Δουρούτης 
(Ναύπλιο) προς Ι. Δουρούτη (Αγκώνα), 16 Απρ. 1838 
και Αθ. Δουρούτης (Ναύπλιο) προς Ι. Δουρούτη 
(Αγκώνα), 30/12 Μαΐου 1838. 

149. Κ. Σπηλιωτάκης, «Το αρχείον Μιχαήλ 
Ιατρού...», ό.π., σ. 34,47. 

150. Η διαθήκη εντοπίστηκε από τη Χριστίνα 
Αγριαντώνη στη Βιβλιοθήκη της Βουλής, αρχείο 
Ρενιέρη, φ. 7877, αρ. 427. 

151. Βλ. αντίγραφα επιστολών του Κ. Δουρούτη 
(1846), Ε.Α.Ι.Α., συλλογή Δουρούτη, φκ. 18. 

μικής και προσωπικής σχέσης, η οποία αναδεικνύει τις αξίες και τον τρόπο 
ζωής της εποχής. Κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας των μεταξουργείων ο 
Κ. Δουρούτης παραγγέλνει εναγωνίως στον αδελφό του στην Αγκώνα ολό
κληρη την οικοσκευή για τον επικείμενο γάμο του: « Βεβαιώσου ότι δεν αντέ
χω και προτιμώ μάλλον θάνατον παρά να μην είμαι καθόλα έτοιμος. 
Συλλογίσου ότι είμαι εις ξένον τόπον ότι η γενομένη συγγένεια ούσα επίφθο-
νος καλεί την περιέργειαν πολλών, και δεν επιθυμώ εις τοιαύτην κρίσιμον πε-
ρίστασιν να προσβληθή η αξιοπρέπεια του οσπητίου μας και να υποτεθεί οτι 
αναξίως επέτυχα τούτο».143 Είναι φανερό επίσης ότι οι δύο αδελφοί 
Δουρούτη, που φιλοξενούνται στο σπίτι του Ιατρού, έχουν εντυπωσιαστεί 
ιδιαίτερα από την ακίνητη περιουσία του, οικονομική παράμετρος που τους 
ήταν άγνωστη από την παροικία της Αγκώνας. Έτσι ο Αθανάσιος σημειώνει 
ότι ο Κωνσταντίνος πρόκειται να πάρει μεγάλη προίκα με εισόδημα 600 [δί
στηλα τον χρόνο = 3.600 δρχ.], και κάθε μέρα ο Μ. Ιατρός τον περιδιαβάζει 
στα υποστατικά του στο Κιβέρι, στο Αβδίμπεϊ (Ηραίον κοιν. Ανυφίου), στο 
Μέλισσα (κοιν. Αγ. Αδριανού)144 στον Μυστρά, στην Καλαμάτα, στην 
Κόρινθο* το 1838 είχε 40.000 [λίτρες] σταφίδα από τα κτήματα του, και στο 
Ναύπλιο είχε 10 σπίτια που του έδιναν 4.000 δίστηλα τον χρόνο.'43 Ο λαμπρός 
αυτός γάμος είχε αναγγελθεί για το Πάσχα του 1838 με κουμπάρο τον Κ. 
Σχινά,146 ιδρυτικό στέλεχος του νεοϊδρυθέντος Πανεπιστημίου (1837) και 
ομοϊδεάτη του Ι. Κωλέττη,147 τον οποίο φαίνεται ότι γνωρίζουν και οι 
Δουρούτη. Μια σειρά από ασθένειες και απουσίες συγγενών αναβάλλουν τον 
γάμο έως τη ματαίωση με τον θάνατο της Μαριγώς. Ολόκληρο το 1838 οι οι
κογένειες Ιατρού και Δουρούτη συνταράσσονται από τις αλλεπάλληλες επι
πλοκές της αρρώστιας της νύφης, αλλά και τους συνεχείς πυρετούς του 
Αθανάσιου, συνέπεια της παραμονής του στις ελώδεις περιοχές του 
Μυστρά.148 Μετά τη ματαίωση αυτού του γάμου, η γαμήλια συμμαχία με την 
οικογένεια Ιατρού ευωδόθηκε λίγο αργότερα το 1847, με τον γάμο της 
Φλωρεντίας Μιχ. Ιατρού (1832-1930) και του Αθανάσιου Δουρούτη.149 

Η σχέση του Μιχαήλ Ιατρού με τον Κωνσταντίνο Δουρούτη αναδει
κνύεται μακρά και στενή· δυο διαφορετικού τύπου επιχειρηματίες ένωσαν 
τις δυνάμεις τους στην ευοίωνη οικονομική προοπτική του νεοελληνικού 
βασιλείου. Στη διαθήκη του Μιχαήλ Ιατρού που συντάχθηκε το 1868,'50 φαί
νεται ότι οι δύο συνεταίροι είχαν εκκρεμείς λογαριασμούς από τα μετα
ξουργεία και από τον τρέχοντα αναμεταξύ τους λογαριασμό. Είναι επίσης 
φανερό ότι οι σχέσεις τους είχαν ψυχρανθεί τα τελευταία χρόνια, αφού 
επικοινωνούσαν μέσω τρίτων. Ως τελευταία χειρονομία καλής θέλησης ο 
Ιατρός του χαρίζει την τελευταία λογιστική διαφορά τους, της τάξης των 
15.000 δρχ. και άλλα τόσα χρήματα για τα έξοδα που είχε κάνει στον αρρα
βώνα με την κόρη του. 

Η εμπιστοσύνη που έδειξε ο Κωνσταντίνος Δουρούτης στο νεοελληνι
κό κράτος απαιτούσε και κάποιες συνθήκες ευνοϊκής επιχειρηματικής και 
προσωπικής διαβίωσης, οι οποίες δεν πληρούνται πάντα. Η εγκατάσταση 
στην Αθήνα του οθωνικού βασιλείου προσφέρει στον Κωνσταντίνο 
Δουρούτη τη σημαντικότερη παράμετρο για έναν επιχειρηματία, καινούρ
γιες ευκαιρίες. Ευκαιρίες εμπορικές: προτάσεις για νέες εισαγωγικές - εξα
γωγικές επιχειρήσεις σε συνεργασία με τον οίκο L. Korck & υιοί από το 
Trontheim της Νορβηγίας.ι51 Ευκαιρίες μεταποιητικές, μέσα από την ελεύ
θερη δυνατότητα δημιουργίας εργαστηρίων. Τα εργαστήρια «οπού 
γλυκορρίζης», που από τη δεκαετία του 1830 είχαν γεμίσει την περιοχή της 
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Πάτρας,152 φαίνεται ότι ανθούσαν και στην Αθήνα, ώστε να γράφει στην 
Αγκώνα ο Κωνσταντίνος Δουρούτης: «Βλέπω ότι πολλαί φάμπρικες 
liquirizia (γλυκόρριζα) έγιναν εις την Ελλάδα και καθημερινώς γίνονται, αν 
μ' εύρισκες έναν καλόν τεχνίτην να μου στείλεις δια να κάμωμεν μιαν φά-
μπρικαν συντροφικήν έχω μέρος καλόν μ' αρκετήν ύλη».153 Το πρόβλημα 
περιοριζόταν πάλι στην εισαγωγή της τεχνικής γνώσης· αντίθετα το μόνο 
ευνοϊκό στοιχείο της οποιασδήποτε επιχείρησης ήταν η εύκολη απόκτηση 
γης. Ευκαιρίες απόκτησης εγγείου ιδιοκτησίας. Όλοι οι νέοι κάτοικοι, αλ
λοδαποί και ημεδαποί, του οθωνικού βασιλείου και βέβαια ο Κ. Δουρούτης 
δεν θα αποτελούσε εξαίρεση επιδόθηκαν στο κυνήγι αγοράς γης. Μια πολύ 
ενδιαφέρουσα προσφορά, προς πάντα ενδιαφερόμενο, γίνεται το 1841 στον 
Κωνσταντίνο Δουρούτη: το χωριό Ξεροχώρι (Ιστιαία) στην Εύβοια με 40 
ζευγάρια καλλιεργήσιμα, 350 στρέμματα αμπέλια, οπωροφόρα δένδρα, 
δάση και 70 οικογένειες, προσφέρεται προς πώληση για να καλύψει η κοι
νότητα τα χρέη της, αντί του ποσού των 115.000 δρχ.154 

Η πρώτη εγκατάσταση των Δουρούτη στην Αθήνα έγινε το 1839 σ' ένα 
ενοικιαζόμενο μικρό σπίτι στην οδό Ερμού.'" Το 1844 ο Κ. Δουρούτης 
αναφέρει τις επιδιορθώσεις που κάνει στο σπίτι του, που αποτελείτο από 
τρία σκοτεινά δωμάτια και δύο «στραβά»· αγοράζει δίπλα άλλους 300 πή
χεις προς 2.260 δρχ. για να κτίσει ευήλιο κατοικία 200-240 πήχεων, αξίας 
8.000 δρχ.156 Έχει ήδη επισημανθεί η αλματώδης αύξηση της τιμής της γης 
της Αθήνας στη δεκαετία του 1840 και οι δυσχέρειες στην εύρεση αστικής 
στέγης στα πρώτα χρόνια του ελληνικού βασιλείου.157 Εντυπωσιακό είναι 
επίσης το ύψος του κόστους κατασκευής σε αναλογία με την τιμή της γης. 
Κατά συνέπεια η ενοικίαση ακινήτων γίνεται μια προσοδοφόρα επιχείρη
ση, την οποία ο Κ. Δουρούτης δοκιμάζει στον Πειραιά. Πράγματι σε ιδιό
κτητο παραθαλάσσιο οικόπεδο, κοντά στο υπό κατασκευή τελωνείο, κατα
σκευάζει πρόχειρα «μαγαζιά» (αποθήκες) τα οποία επρόκειτο να του απο
φέρουν, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, καθαρό κέρδος 12% το χρόνο.158 

Πρόκειται λοιπόν για ενδείξεις ότι ο Κ. Δουρούτης κινείται δραστήρια 
στην κτηματαγορά της πρωτεύουσας, έως τη μεγάλη εταιρική αγορά του οι
κοδομικού συγκροτήματος του Γ. Καντακουζηνού στη θέση «Χεσμένο 
Λιθάρι», νυν Μεταξουργείο. 

Η εγκατάσταση όμως του Κ. Δουρούτη στα πρώτα χρόνια του ελληνι
κού κράτους δημιουργεί οικονομικές και κοινωνικές δυσχέρειες, οι οποίες 
αντανακλώνται στις σχέσεις του με την οικογένεια του. Πρέπει να σημειω
θεί ότι όπως ο Αθανάσιος έτσι και ο Κωσταντίνος υποφέρει από πυρετούς, 
πιθανή συνέπεια της παραμονής του στην ελώδη νότια Πελοπόννησο. 
Κακή προσωπική υγεία σε ένα νέο τόπο, που αντιμετωπίζει πολλές δυσχέ
ρειες,159 πολιτικές ταραχές, πληθώρα συγκυριακών και μή επιχειρηματιών, 
κάνουν τον εικοσιεπτάχρονο Κ. Δουρούτη να ξεσπά στα 1836: «...δεν ήθελα 
καθίσει εις την Ελλάδα δοκιμάζων όλας τα δυστυχίας... κινδυνεύων την 
ζωήν μου... οι αδελφοί ούτε αιτίαν ούτε δικαίωμα έχουν να με περιφρονή
σουν, 15 χρόνους την υποφέρω ήδη όμως απηύδησα...».160 Μετά τον θάνατο 
του Γ. Δουρούτη η διάσταση μεταξύ Ιωάννη και Κωνσταντίνου μεγαλώνει. 
Ο μικρότερος αδελφός, ο Αθανάσιος, σπουδάζει και χαράζει μια διαφορε
τικού τύπου πορεία: είναι ο πιο «αμιγής» βιομήχανος, αφού δεν έχει ασχο
ληθεί συστηματικά με το εμπόριο. Οι δυο μεγάλοι αδελφοί, οι οποίοι και 
ουσιαστικά διαχειρίζονται την οικογενειακή εμπορική επιχείρηση συ
γκρούονται, γράφει ο Κωνσταντίνος στον μεγάλο αδελφό του στα 1844: 

152. Χριστίνα Αγριαντώνη, Οι απαρχές της εκβιομη
χάνισης..., ό.π., σ. 79. 

153. Ε.Λ.Ι.Α., συλλογή Δουρούτη, φκ.13, Κ. 
Δουρούτης (Αθήνα) προς Ι. Δουρούτη (Αγκώνα), 9/21 
Οκτ. 1844. 

154. Στην ίδια συλλογή, φκ. 10, Α .Σταματάκης 
(Χαλκίδα) προς Κ. Δουρούτη (Αθήνα), 21 Νοεμ. 1841. 
Για την παλαιότερη ιστορία του οικισμού Iksirohor 
στην περιοχή της Ιστιαίας, βλ. Evangelia Balta, Rural 
and Urban Population in the Sancak ot'Euripos in the 
early 16th c , ανατ. απο το Αρχείον Εν/Ιοϊκών 
Μελετών, 29/1 (1990), Αθήνα 1992, ευρετήριο. 

155. Το σπίτι είχε 3 δωμάτια κόστιζε 50 δρχ./μήνα, 
πλήρωναν 30 δρχ./μήνα σε ένα υπηρέτη και έτρωγαν στο 
ξενοδοχείο. Μουσείο Μπενάκη, αρχείο Δουρούτη, 
144/125, [Αθ. Δουρούτης] (Αθήνα) προς Γ. Δουρούτη 
(Αγκώνα), 1 Δεκ. 1839. 

156. Ε.Α.Ι.Α., συλλογή Δουρούτη, φκ. 13, Κ. 
Δουρούτης (Αθήνα) προς Ι. Δουρούτη (Αγκώνα), 9/21 
Ιουλ. 1844. 

157. Πρβ. Ευτυχία Λιάτα, Τιμές και αγαθά στην 
Αθήνα (1839-1846), Αθήνα 1984, σ. 49-50. 

158. Το οίκημα ενοικιάστηκε, ως εργαστήριο για την 
επεξεργασία κρεμόριου και γλυκόρριζας, σε αλλοδαπό 
για 4 έτη προς 120 δρχ./ μήνα. Ε.Λ.Ι.Α., συλλογή 
Δουρούτη, φκ.13, Κ. Δουρούτης (Αθήνα) προς Ι. 
Δουρούτη (Αγκώνα), 9/21 Οκτ. 1844. 

159. Ακόμη και οι πλύστρες της Ελλάδας δεν ήταν 
καλές, ώστε να παραπονιέται ο Αθανάσιος στη νύφη 
του Σωσάννα ότι "αφανίζουν τα ρούχα", και τα σώβρα
κα του ήταν καταμπαλωμένα, Μουσείο Μπενάκη, αρ
χείο Δουρούτη, 144/125, [Αθ. Δουρούτης] (Αθήνα) προς 
Ι. Δουρούτη (Αγκώνα), 31 Δεκ. 1839. 

160. Μουσείο Μπενάκη, αρχείο Δουρούτη, 144/63 -
64, Κ. Δουρούτης (Αθήνα) προς [Γ. Δουρούτη 
(Αγκώνα)], 10 Μαίου 1836 
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161. Ε.Λ.Ι.Α., συλλογή Δουρούτη, φκ.13, Κ. 
Δουρούτης (Αθήνα) προς Ι. Δουρούτη (Αγκώνα), 24/6 
Ιουλ. 1844. 

162. Βλ. εδώ, σημ. 1. 
163. Μαρία Χριστίνα Χατζηιωάννου, «The Greek 

state...», ό.π., σ. 20. Επίσης το 1844 ο Κιολέτης παραγ
γέλνει 10-12 βάζα σουμάοα από το εμπορικό οίκτυο 
του Δουρούτη, Ε.Λ.Ι.Α., συλλογή Δουρούτη, φκ.13, Κ. 
Δουρούτης (Αθήνα) προς Ι. Δουρούτη (ΑγκοΥνα), 9/21 
Ιουλ. 1844. 

164. Ο Κωνσταντίνος και ο Αθανάσιος Δουρούτης 
πλαισίωσαν από την αρχή τις εργασίες της Ε.Τ.Ε, ενδει
κτικά βλ. Ι. Βαλαωρίτης, Ιστουία της Εθνικής Τυάπεζης 
της Ελλάδος, τ. Α, ΑΗήνα 1902 (ανατ. Μ.Ι.Ε.ΐ. 1980), Κ. 
Δουρούτης (1843) σ. 13, AH. Δουρούτης (1853) σ. 28 
σημ. γ', (1868) σ. 49 σημ. α'. Μ. Ευλαμπίας - Δ. 
Καλογερόπουλος, Η εν τη Εθνική Τοαπέζη της Ελλάδος 
και τω κοινο/^ουλύο δυάσις Ευθυμίου Κεχαγιά, τ. Α, 
Αθήνα 1930, Κ. Δ., (1864) σ. 155, Α. Δ. (1853) σ. 138 και 
τ. Β, ΑΗήνα 1931, Α. Δ. (1867) σ. 125. 

165. Ε.Λ.Ι.Α., συλλογή Δουρούτη, φκ. 17, Σ. 
Γερούσης (Πάτρα) προς Κ. Δουρούτη (ΑΗήνα), 
3 Μαΐου 1845. 

166.1.Α.Ε.Τ.Ε., II, Αρχεία Διοικητών και 
Διευθυντών, αρχείο Σταύρου, φκ. 7(1552) υποφ. 20/1, 
Κ. Δουρούτης (Αθήνα) προς Γ. Σταύρου (ΑΗήνα), 
21 Ιούν. 1842. 

«...διότι θέλεις να έχης μιαν υπεροχήν εις τους άλλους και νομίζεις ότι 
επειδή είσαι πρωτότοκος αδελφός οι άλλοι είναι δούλοι σου και το σέβας 
το οποίον σου προσφέρουν το υπολαμβάνεις ότι από ανάγκη σου το προ
σφέρουν και όχι από αίσθημα...».161 Η πατριαρχικού τύπου εμπορική επι
χείρηση τείνει προς το τέλος της, και η πορεία προς τις ατομικές δραστη
ριότητες είναι και εδώ ανοικτή· στο εξής τις συνεργασίες θα τις επιβάλλει 
πλέον η ίδια η επιχείρηση και όχι η οικογένεια. 

Η απομάκρυνση του Κωνσταντίνου και του Αθανάσιου από την 
Αγκώνα υπήρξε καταλυτική για τον επαναπροσανατολισμό της οικογενεια
κής επιχείρησης μέσα στις νέες οικονομικές προοπτικές του ελληνικού 
κράτους. Και οι δύο ανήκουν στο στρώμα των ετεροχθόνων, ως άτυπη 
ομάδα, στην οποία διαφαίνονται και τα τοπικά κυκλώματα. Έτσι οι 
Δουρούτη έχουν στενές σχέσεις με τον σμυρνιό Σωτήρη Γερούση που εγκα
θίσταται και αυτός τα ίδια χρόνια στην Πάτρα,162 αλλά και με τους συντο
πίτες τους Ι. Κωλέτη1" και Γ. Σταύρου.164 Ειδικά με τον τελευταίο οι σχέ
σεις είναι στενές, ώστε ο Σωτ. Γερούσης να ζητά από τον Κ. Δουρούτη να 
μεσολαβήσει ως ενδιάμεσος για τη θέση του διευθυντή του υποκαταστήμα
τος της Ε.Τ.Ε. Πάτρας.165 Όταν όμως ο Διοικητής της Ε.Τ.Ε. είχε προτείνει 
το 1842 στον Κ. Δουρούτη τη θέση του εκτιμητή στις τραπεζικές υποθέσεις 
ο ίδιος είχε αρνηθεί: «...εκ της ολιγόχρονου διαμονής μου ενταύθα δεν γνω
ρίζω ούτε τα πρόσωπα ούτε τας σχέσεις των δανειζομένων...».166 Από τα 
μέσα του 19ου αι., μετά την ίδρυση του μεταξουργείου της Αθήνας, η ενσω
μάτωση του Κωνσταντίνου Δουρούτη στο νεοελληνικό κράτος θα είναι 
πλήρης. Γεγονός καθόλου τυχαίο για ένα έμπορο που φρόντιζε από πολύ 
ενωρίς τις κοινωνικές του σχέσεις, ώστε να βρεθεί στον νέο τόπο εγκατά
στασης με ενα καλό κοινωνικό δίκτυο. 

Η επιχείρηση Δουρούτη με όλους τους οικογενειακούς και τοπικούς 
δεσμούς που παρουσιάστηκαν παραπάνω, χαρακτηριστικούς μιας προκα-
πιταλιστικής κοινωνίας, αντιπροσωπεύει τη δομική πολυσημία μιας επι
χείρησης που κατά τη διάρκεια ενός αιώνα κάλυψε όλες τις οικονομικές 
δραστηριότητες: από τις εμπορικές συναλλαγές, στην αγορά ακινήτων και 
τη βιομηχανία, με εξαίρεση την τραπεζική πίστη. Η αγορά γης, ως αποθεμα
τικό και κοινωνικό κεφάλαιο, αποδεικνύεται οικονομική πράξη που ται
ριάζει σε όλους του τύπους του έλληνα επιχειρηματία. Η ιδιαιτερότητα της 
μελέτης της κάθε επιχείρησης έγκειται στην αναγνώριση του επιχειρηματι
κού προτύπου της, καθώς και στην εξέταση της έγκαιρης χρονικά κινητο
ποίησης κοινωνικών και οικονομικών κεφαλαίων προς αντιμετώπιση των 
αιτημάτων της εγχώριας ή εξωτερικής αγοράς. 
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5. Οι Καλαρρύτες σε φωτογραφία του Σπ. Μελετζή 1938. Από τη συλλογή του κ. Α. Βογιαρου. 


