
ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΤ 

Η ΤΪΧΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΙΤΑΛΩΝ ΜΕΤΑΞΟΤΡΓΩΝ 
ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ 

Το αντικείμενο αυτής της μελέτης ανήκει στην ιστορία της ιταλικής μετανά
στευσης στο ελληνικό κράτος και συνδυάζεται με τις πρώτες ελληνικές βιομη
χανικές επιχειρήσεις, τα μεταξουργεία Δουρούτη στη νότια Πελοπόννησο. Οι 
ιταλοί τεχνίτες πού θα πλαισιώσουν αυτό το οικονομικό εγχείρημα είναι φορείς 
μιας τεχνικής εξειδίκευσης και ταυτόχρονα μετέχουν σ' έναν πλατύ ιδεολογικό 
χώρο, διαμορφωμένο μέσα άπο τις θεωρητικές ζυμώσεις τοΰ αγώνα της ιταλι
κής παλιγγενεσίας (Risorgimento). 'Αντιπροσωπεύουν δηλαδή ενα ιταλικό κοι
νωνικό στρώμα —ειδικευμένοι τεχνίτες αστικής προέλευσης— πού ανάλογο 
του δέν έχει ακόμη διαμορφωθεί στο ελληνικό κράτος των μέσων τοΰ 19ου αι. 

Ή ενσωμάτωση τών ιταλών τεχνιτών στό νέο τόπο εγκατάστασης είναι 
δυνατή εφόσον αξιοποιηθούν τα ειδικά χαρακτηριστικά τους: ή τεχνική εξειδί
κευση και ή έντονη πολιτικοποίηση. Ή οικονομική κατάσταση τοΰ ελληνικού 
κράτους και ή συγκεκριμένη ζήτηση εργασίας, καθώς κα'ι ό ιδεολογικός προ
βληματισμός για τήν ολοκλήρωση τοΰ έθνικοΰ έλληνικοΰ κράτους είναι οι δύο 
χώροι πού προσφέρονται για τήν αφομοίωση τους. 

Τό συγκεκριμένο δείγμα παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες στή μικροϊστορι-
κή ανασύσταση του. Θα εξετάσουμε ως παράδειγμα τό ζεύγος τών αρχιτεχνί
των τοΰ μεταξουργείου Δουρούτη στή Σπάρτη. Ή ιστορία του αναδεικνύει 
τους διαφορετικούς κοινωνικούς μετασχηματισμούς στην Ελλάδα και στην 
'Ιταλία, οι όποιοι θα οδηγήσουν τό ζεύγος τών 'Ιταλών στην περιθωριοποίηση 
του στό ελληνικό κράτος. Ή πρώιμη έλληνοϊταλική σχέση εξαρτημένης εργα
σίας άποτυχαίνει και λίγο αργότερα τα ιταλικά επαναστατικά σχέδια τοϋ '48 
βουλιάζουν, ένώ στην 'Ελλάδα φαίνεται να έχουν μικρό ιδεολογικό αντίκτυπο 
παρά τή σύγχρονη ειδησεογραφική κάλυψη. 

Ή λειτουργία τής πρώτης μεταξουργίας τοΰ έμπορικοΰ οίκου Δουρούτη 
στή Σπάρτη τό 1836' συνιστά μια πρώτη οργανωμένη προσπάθεια «μεταφο-
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ρας τεχνολογίας» στο νεοελληνικό κράτος πού συνοδεύεται και άπο την εγκατά
σταση ειδικευμένων ιταλών τεχνιτών στην κατεργασία του μεταξιού. Ουσια
στικά πρόκειται για ενα πρώτο στάδιο εξέλιξης της τεχνικής άπο την παραδο
σιακή εμπειρική τεχνική στην ειδικευμένη τεχνική πού συνοδεύει μία ορθολογι
κότερη οργάνωση της παραγωγής. Ό εμπορικός οίκος Δουρούτη πού 
αναλαμβάνει αυτό το οικονομικό εγχείρημα έχει ήδη μακροχρόνια οικονομική 
δραστηριότητα στην 'Ιταλία, ή οποία είχε αρχίσει πρίν άπο την επανάσταση 
του 1821. Ή επιχείρηση προωθεί τήν εξαγωγή πρώτων υλών άπο τον ελληνικό 
χώρο στην 'Αγκώνα, όπου ή οικογένεια Δουρούτη κατέχει και το προξενικό 
αξίωμα τής αντιπροσώπευσης τοϋ ελληνικού κράτους για μεγάλο χρονικό διά
στημα. 

Ή αναζήτηση τεχνολογίας για το πρώτο σημαντικό μεταξουργείο τοϋ ελ
ληνικού κράτους ήταν φυσικό να οδηγήσει στον 'ιταλικό χώρο. Ή παραγωγή 
τοϋ μεταξιού παρουσιάζει μεγάλη ανάπτυξη έκεϊ και περιλαμβάνει όλες τις 
διαδικασίες, άπο τήν επιλογή τοϋ κατάλληλου σπόρου ώς τή βιομηχανοποιήσι-
μη μεταξοκλωστή για τήν παραγωγή μεταξωτών υφασμάτων. Τα ιταλικά 
πρότυπα τής μεταξουργίας και τής σηροτροφίας, πού ξεκινούν άπο τους ΰδρο-
κίνητους μύλους τύπου bolognese τοϋ 13ου αιώνα και φτάνουν στους κανόνες 
σωστής σηροτροφίας τοϋ λομβαρδού Vincenzo Dandolo στις άρχες τοΰ 19ου αι., 
κυριαρχούν στο χώρο τής πρώιμης μεταξουργίας2. 

Οι προϋποθέσεις πού οδήγησαν στο οικονομικό εγχείρημα τής μεταξουργί
ας στή Σπάρτη και το Νησί (Μεσσήνη) προσδιορίζονται άπο τήν οικονομική 
σύμπτωση τής παραδοσιακής παραγωγής κουκουλιών και ακατέργαστου με
ταξιού οικιακής προέλευσης άπο τον πελοποννησιακό χώρο, καθώς και άπο τα 
προβλήματα πού αντιμετώπιζε αυτή τήν εποχή ή παραγωγή και ή εξαγωγή 
ακατέργαστου μεταξιού άπο τήν περιοχή τοΰ παπικού κράτους και ιδιαίτερα 
άπο τήν 'Αγκώνα. Ό Κωνσταντίνος Δουρούτης θα συγκεράσει τήν εμπειρία 
πού είχε αποκτήσει ή οικογένεια του κατά τή μακρόχρονη παραμονή της στην 
'Αγκώνα με τις επιχειρηματικές δυνατότητες πού προσέφερε ή ίδρυση τοΰ 
νεοελληνικού κράτους. Ή δεκαετία τοΰ 1830 εϊναι σημαντική τόσο για τήν 

33-44. Ή συγγραφέας εύστοχα διαπιστώνει τή σχέση ανταγωνισμού μεταξύ τής μανιφατούρας 

στή νότια Πελοπόννησο και τοϋ οικιακού συστήματος κατεργασίας τοϋ μεταξιού, στην όποια 

νικητής αναδεικνύεται ή οικιακή οικονομία. 

2. Carlo Poni, «All'origine del sistema di fabbrica: tecnologia e organizzazione produttiva dei 

mulini da seta nell'Italia settentrionale (sec. XVII-XVIII)», Rivista Storica Italiana, 88/3 (1976), 

444-497. Giuseppina Valenti Fiorelli, «La sericoltura a Jesi nell'Ottocento)), στό: S. Anselmi (έπιμ.), 

Nelle Marche Centrali, τ. II, Jesi 1979, 1268. Tò πρώτο ελληνικό εγχειρίδιο σηροτροφίας πού 

κυκλοφορεί στο ελληνικό κράτος με πρότυπο τις θεωρίες τοϋ κόμη Δάνδολου είναι τοΰ Γρ. Παλαιο

λόγου, 'Ερμηνεία περί ανατροφής τοΰ μεταξοσχώληχος χαί χαλλιέργειας της μωρέας, 'Αθήνα 

1838. 



'Ιταλοί μετχξουργοί στο ελληνικό χρχτος 123 

παπική μεταξουργία, πού θα υποταχθεί μετά την πρωτοβιομηχανική της άνθη
ση σε δυναμικότερα καπιταλιστικά σχήματα, όσο και για τήν ελληνική μετα
ξουργία πού διανύει ακόμη τή νηπιακή της ηλικία. Ή αγροτική απασχόληση 
και ή εμπορευματική παραγωγή είναι οί κύριοι συντελεστές της πρωτοβιομη-
χανικής φάσης καί στις δύο περιπτώσεις. Μόνο του όμως το μετάξι δεν θα 
καταφέρει ν' αλλάξει ριζικά το χαρακτήρα τοϋ συστήματος παραγωγής. 

Στην 'Αγκώνα, κύριο λιμάνι τοΰ παπικού κράτους στην 'Αδριατική, το 
μετάξι αποτελούσε το πιο κερδοφόρο προϊόν τοϋ εξωτερικού εμπορίου στον 
18ο αϊ3. Παράλληλα ή παραγωγή μεταξιού καί ή υφαντική μεταξωτών υφασμά
των γνώρισε μεγάλη άνθηση στην περιοχή, ώστε ν' αποτελεί τυπικό δείγμα 
πρωτοβιομηχανικής ανάπτυξης με βάση το μετάξι4. Μέσα στους όρους τοϋ 
κλειστού παιχνιδιού της οικονομίας ήταν απαγορευμένη ή μετακίνηση των αρ
χιτεχνίτων εξω άπο το παπικό κράτος. Ή παραδοσιακή μανιφατούρα όμως, 
πού εϊχε τις ρίζες της στον 14ο αι., άπο το τέλος τοΰ 18ου αι. αντιμετωπίζει 
εσωτερική κρίση, εξαιτίας της καθυστερημένης κοινωνικοοικονομικής δομής 
τοΰ παπικοΰ κράτους. Ή διαχείριση τοΰ μεταξιοΰ στον ιταλικό χώρο περνά 
σιγά σιγά στή Λομβαρδία καί στή Βενετία. Μετά τήν πρώτη δεκαετία τοΰ 
19ου αϊ. ή πτώση της παραγωγής τοΰ ακατέργαστου μεταξιοΰ είναι μεγάλη 
στο παπικό κράτος. Τήν κρίση επιταχύνουν: ή μειωμένη γαλλική ζήτηση, ή 
μαζική παραγωγή βαμβακερών υφασμάτων καί ή συνακόλουθη στροφή τής 
γυναικείας μόδας προς τα βαμβακερά, καί τέλος ή πολιτική αστάθεια. 

Ή παραγωγή μεταξιοΰ ήταν ό πιο ζωτικός οικονομικός τομέας στο Fos-
sombrone, πόλη πού βρίσκεται πίσω άπό τή Σενιγάλλια καί τήν 'Αγκώνα, στό 
εσωτερικό τοΰ παπικοΰ κράτους. Οί καλές ποιότητες πού παρήγοντο έκεϊ είχαν 
προορισμό το Λονδίνο καί τό πανηγύρι τής Σενιγάλλιας, ένώ οί κατώτερες 
(strusci κ.ά.) είχαν προορισμό τή ντόπια μανιφατούρα. Ή τεχνική άναπήνισης 
τοΰ μεταξιοΰ κατά τόν τρόπο τοϋ Fossombrone έκανε τους τεχνίτες καί τό 
προϊόν τους ξακουστούς. Τό ακατέργαστο μετάξι τοΰ Fossombrone ήταν γνω
στό γιατί δεν είχε ανάγκη άπό δεύτερο κλώσιμο. Ή χοντρή μεταξοκλωστή 
παρήγε Ινα καλό χοντρό ύφασμα. Ή ποιότητα τοΰ μεταξιοΰ τής περιοχής 
στηριζόταν σε μεγάλο βαθμό στό μαλακό, χωρίς άλατα ασβεστίου, νερό τής 
περιοχής. Στον 19ο αι. όμως ήταν απαραίτητος ό τεχνολογικός εκσυγχρονι
σμός πού θα συνδυαζόταν με αύξηση τής παραγωγής καί μείωση τών εξόδων5. 

3. Α. Caracciolo, Le port {rane d'Ancóne, Παρίσι 1965, 199. 

4. 'Ιδιαίτεροι μετά το 1740, βλ. Α. Dewerpe, L'industrie aux champs. Essai sur la proto-in

dustrialisation en Italie du Nord (1800-1880), Ρώμη 1985, 130-132. 

5. Giuliana Carreras, «L'industria serica a Fossombrone», Quaderni Storici delle Marche, 1 

(1966), 129,137. Τελικά το 1839 εγκαθίσταται στο Fossombrone τό πρώτο ατμοκίνητο κλωστή

ριο μεταξιού, συνολικής άξιας 14.000 σκούδων = 84.000 Αρχ., που απασχολούσε 165 εργάτες. 

'Ιδιοκτήτης ήταν ό οίκος Leuchtenberg, πού απορρόφησε όλη τήν παραγωγή κουκουλιών τής Ά γ -



124 Μαρία Χριστίνα Χατζψωάννου 

Ή μεταξουργία λοιπόν της περιοχής στηριζόταν σχεδόν αποκλειστικά σε εμ
πειρικές μεθόδους, δεν κατάφερε ωστόσο να εφαρμόσει βιομηχανικές μεθόδους 
μέ αποτέλεσμα το προϊόν να παραμένει ακριβό. Έτσι εγκλωβισμένη στη γενι
κή κρίση ή μεταξουργία τοϋ Fossombrone κατέρρευσε6. 

'Από την άλλη πλευρά στον ελληνικό χώρο ή θεσμική υποδομή για βιομη
χανικές απόπειρες θα δημιουργηθεί μέ τήν ίδρυση τοΰ κράτους. Ό Κωνσταντί
νος Δουρούτης θα πρωτοστατήσει στην προσπάθεια απόκτησης προνομίων πού 
θα υποστηρίξουν τό εγχείρημα του. Ή ιστορία της απόκτησης των προνομίων 
για τή λειτουργία τοϋ μεταξουργείου στή Σπάρτη έχει δύο Οψεις: τήν επίσημη, 
πού άφορα τις αιτήσεις τοϋ Δουρούτη προς τόν Όθωνα και τό Δημόσιο άπό τό 
1834 και μετά7 και τήν ανεπίσημη πού άφορα τις προσωπικές σχέσεις στις 
όποιες εντάσσονται ορισμένες κινήσεις τοΰ Δουρούτη στην 'Αθήνα δπου προω
θεί τό επιχειρηματικό του σχέδιο8. Ό μεσολαβητής του προς τόν Όθωνα είναι 
ό Ίακωβάκης Ρίζος Νερουλός. Επίσης μέ τήν ευκαιρία τοϋ ταξιδιοΰ τοΰ 
νεαροΰ βασιλιά στή Βαυαρία μέσο 'Αγκώνας τό 1836, ό Κωνσταντίνος Δουρού
της εϊχε συστήσει στον πατέρα του να περιποιηθεί ιδιαιτέρως τόν Όθωνα καί 
να τόν συνοδεύσει σε κάποιο άπα τά ταξίδια του στην 'Ιταλία9. Αυτές οι 
κυκλωτικές ενέργειες τοΰ Δουρούτη συνοδεύουν τις επίσημες αιτήσεις του προς 
τόν Όθωνα για τήν εξασφάλιση τών προστατευτικών προνομίων. 

Τό επόμενο βήμα της επιχείρησης είναι ή μεταφορά και υλοποίηση της 
εμπειρίας καί της γνώσης της ιταλικής μεταξουργίας στον ελληνικό χώρο, 
κοντά στην πρώτη ύλη. Τά σχέδια για τό κτίριο τοΰ μεταξουργείου είχαν ήδη 
γίνει τόν Μάιο 1836 πάνω σέ ιταλικά πρότυπα, στα όποια αρχίζουν αμέσως οι 
τροποποιήσεις καί ο! επεμβάσεις τοϋ Δουρούτη. 'Αντί για τους δύο ορόφους 
τοΰ κτιρίου επιλέγεται ή οικονομικότερη λύση τοΰ μονόροφου μέ Ινα μεγάλο 
δωμάτιο και στό πλάι τρία ακόμη δωμάτια. Ή επίβλεψη της κατασκευής 

κώνας παρακάμπτοντας όλες τις μικρές αγορές. Στο ίοΊο, 142-143 καί Giuseppina Valenti Fiorelli, 

«La sericoltura...», 1273. 

6. Giuliana Carreras, «L'industria serica...», 126-140. Παρόμοια μέ τοϋ Fossombrone ήταν καί 

ή οικονομική ιστορία τοϋ μαλλιού καί τοΰ μεταξιού στο γειτονικό Jesi στο όποιο ή κυκλοφορία 

αυτών τών δύο προϊόντων σβήνει γύρω στο 1840 μετά τήν ακμή τών χρόνων 1732-1750 πού είχε 

προκαλέσει και τή δημιουργία μεταποιητικών μονάδων στην περιοχή. W. Angelini, «Dall'occupazi

one francese di fine Settecento all'Unità», στό: S. Anselmi (έπιμ.), La provincia di Ancona. Storia di 

un territorio, Μπάρι 1987, 77. 

7. Χριστίνα Άγριαντώνη, Οι απαρχές..., 34-35 καί Κ. Κ. Σπηλιωτάκης, « Άρχεϊον Μιχαήλ 

Ίατροϋ (1802-1893)», Τετράδια 'Εργασίας Κ.Ν.Ε./Ε.Ι.Ε., άρ. 6, 'Αθήνα 1983, 27. 

8. Μουσείο Μπενάκη, αρχείο Δουρούτη, Κωνστ. Δουρούτης ( Αθήνα) προς Γεώρ. Δουρούτη 

(Αγκώνα) 10 Μαίου 1836, φκ. 144, 63-64. 

9. Στή συνοδεία τοϋ βασιλιά ήταν καί ό «τρελλος» υπασπιστής του 'Ηλίας Κατσάκος Μαυρο

μιχάλης, ό.π., σημ. 8. Το ταξίδι τοΰ Όθωνα στή Βαυαρία μέσο Πάτρας στις 2/14 Μαίου' βλ. Φ. 

Γλύτσης κ.ά\, Έπιτομαί εγγράφων τοΰ Βρεταννιχοϋ Υπουργείου 'Εξωτερικών, τ. Γ ' : 1836-

1837, άρ. επιτομής 59/17α, Ρίζος προς Lyons, 8/20 Μαΐου 1836: F.O. 32/59/103 (28). 
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έπρεπε να γίνει επίσης άπο ιταλό, τον «Μπαλνταντόνη», όπως σημειωνόταν 
ελληνικά το Ονομα του10. Ή οικονομία στην κατασκευή, πού υπολογιζόταν να 
κοστίσει 2.000 τάληρα, συνοδεύεται καί άπο την ανάγκη εξοικονόμησης του 
χρόνου κατασκευής, ώστε σε τρεις μήνες να είναι έτοιμο. Ένας κίνδυνος αργο
πορίας εντοπιζόταν στις αρχαιολογικές ανησυχίες τοϋ ιταλού επιβλέποντα, ò 
όποιος μπορεί να τους καθυστερούσε για να επισκεφθεί τίς ελληνικές αρχαιότη
τες". Θαυμάσιο δείγμα σύγκρουσης νοοτροπιών μεταξύ τοϋ ιταλού μηχανικού 
καί τοΰ έλληνα επιχειρηματία. Το πνεύμα τής οικονομίας τοΰ περιττού είναι 
φανερό άπο τα πρώτα βήματα τής επιχείρησης καί σύμφυτο μέ τή γενικότερη 
κοινωνική καί οικονομική καθυστέρηση. Έτσι όλες οί παραπάνω επεμβάσεις 
τοΰ ιδιοκτήτη οδηγούν σε τεχνικές και κτιριακές άναντιστοιχίες12. 

Ό «μηχανολογικός» εξοπλισμός τοΰ μεταξουργείου αποτέλεσε την επόμε
νη δύσκολη τεχνολογική προσαρμογή. Τον Νοέμβριο τοΰ 1836 ό Δουρούτης, 
άπο το Γύθειο πλέον, ζητούσε τήν ταχύτατη αποστολή δύο μηχανών γιά τήν 
παραγωγή μεταξιού κατά τον ιταλικό τρόπο. Ή έγκαιρη αποστολή τών μηχα
νών ήταν απαραίτητη ώστε να προλάβουν να κατεργαστούν το μετάξι εσοδείας 
'Ιουνίου-'Ιουλίου. Έδώ θα πρέπει να σημειωθεί ή άμφιταλάντευση τοΰ Δου-
ρούτη μεταξύ τής παλαιάς μεθόδου καί τής ατμοκίνητης. Ή επιλογή εξαρτιό
ταν άπο το ύψος τής επένδυσης καί άπο τήν απόδοση τής νέας τεχνικής. Τελικά 
ό Δουρούτης επιζητούσε μία εξελιγμένη μορφή τής παλαιάς μεθόδου πού 
εφαρμοζόταν στή Λούκα καί στή Φλωρεντία, τήν οποία θεωρούσε προτιμότερη 
άπο τή δαπανηρή επιλογή τής ατμοκίνητης πού απαιτούσε μέν λιγότερους 
εργάτες, άλλα δεν ήταν «ασφαλής»13. Εγκαίρως λοιπόν απασχόλησε τον Δου-
ρούτη το πρόβλημα τών ειδικευμένων εργατικών χεριών. Όσο για τήν έλλειψη 
ασφάλειας τής ατμοκίνητης μεθόδου, μάλλον υπονοούσε τήν επικινδυνότητα 
τής μηχανής, καθώς καί το πρόβλημα επιδιόρθωσης καί συντήρησης της. 

Μετά τήν έναρξη λειτουργίας τοΰ μεταξουργείου στή Σπάρτη τήν άνοιξη 
τοΰ 1837, τον 'Οκτώβριο τοΰ Ίδιου έτους ό Mariano Baruffi άπο τό Fossombro-
ne ενημέρωνε τον Δουρούτη για τον τεχνολογικό εξοπλισμό τοΰ μεταξουργείου 
τοΰ G. Buffoni: 22 μικρές μηχανές δημιουργούσαν υποδοχές για διπλά φουρνά-

10. Ή οικογένεια Baidantoni ήταν ειδικευμένη στην κατασκευή μηχανών άτμοϋ. F. Bonelli, 

«Evoluzione demografica ed ambiente economico nelle Marche dell1 Ottocento», στό: Archivio eco

nomico dell' Unificazione Italiana, σειρά II, τ. XII, Τορίνο 1967,166, σημ. 2. Tò γνωστότερο μέλος 

τής οικογένειας ήταν ό Giuseppe Baidantoni ( 'Αγκώνα 1784 - 'Αγκώνα 1873) ό όποιος μπορεί να 

ταυτίζεται μέ το μηχανικό τοϋ Δουρούτη. Βιογραφικές πληροφορίες βλ. στο ομώνυμο λήμμα στό: 

Dizionario Biografico degli Italiani, τ. 5, Ρώμη 1963, 443. 

11. Εταιρεία 'Ελληνικού καί Λογοτεχνικού 'Αρχείου (Ε.Λ.Ι.Α.), αρχείο Δουρούτη (άκατάτα-

κτο), Κωνστ. Δουρούτης (Γύθειο) προς Γεωρ. Δουρούτη (Αγκώνα), 11/23 Νοεμ. 1836, φκ. 7, 

1836. 

12. Κ. Σπηλιωτάκης, « Άρχεϊον...», 28-29. 

13. Ό . π . , σημ. 11. 
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κια στα όποια έγκαθίστανταν 44 καζάνια, συνολικής αξίας 528 σκούδων 
[=3.168 δρχ.]14. Ή μοναδική μηχανοποίηση πού είχε υιοθετήσει το μεταξουρ
γείο Buffoni, μία άπό τίς δυναμικότερες μανιφατοϋρες στο Fossombrone, άπο 
το 1824, ήταν ένας μεγάλος τροχός κινούμενος άπο τέσσερις άνδρες, πού έβαζε 
σε κίνηση τους τυλικτήρες. 

Οι στενές και μακροχρόνιες σχέσεις του οίκου Δουρούτη μέ τήν άδριατική 
πλευρά τοϋ παπικού κράτους δεν αφήνουν αμφιβολία ότι γνώριζε αρκετά καλά 
τους ανθρώπους και τα πράγματα τής μακραίωνης ιταλικής μεταξουργίας. Ή 
στάθμιση των οικονομικών καί κοινωνικών συνθηκών στή νότια Πελοπόννησο 
δεν άφηναν περιθώρια για τολμηρούς τεχνολογικούς νεωτερισμούς. Ήδη το δλο 
εγχείρημα ήταν αρκετά πρωτοπόρο στο χώρο του. 

Κύριο χαρακτηριστικά τής μεταξουργίας α αυτό το στάδιο ήταν ή ειδικευ
μένη εμπειρία των χειροτεχνών παρά οι τεχνικές βελτιώσεις. Ή προσπάθεια 
εισαγωγής τής προσαρμοσμένης ιταλικής τεχνικής στο μεταξουργείο τής 
Σπάρτης δεν μπορούσε λοιπόν παρά να συνοδευτεί καί μέ τή μετάκληση ειδι
κευμένων τεχνιτών15. "Ας σημειωθεί δτι δχι μόνο ή μανιφατούρα άλλα καί 
αργότερα ή βιομηχανία μεταξωτών υφασμάτων είναι άπό τίς πλέον έργασιοβό-
ρες σέ σχέση μέ τίς βιομηχανίες μάλλινων καί βαμβακερών υφασμάτων16. 

Οι ιταλοί μεταξουργοί πού έρχονται άπό τό παπικό κράτος κατέχουν μία 
τεχνική εξειδίκευση. Στην πατρίδα τους όμως ή μεταξουργία περνά μεγάλη 
κρίση καί προφανώς έχει δημιουργηθεί μείωση τής ζήτησης εργασίας στον 
κλάδο. 'Έτσι μέ γέφυρα τον Δουρούτη μία ομάδα ιταλών μεταξουργών έρχεται 
στο νεαρό ελληνικό κράτος. 'Υποθέτουμε δτι τό καλό βιοτικό επίπεδο ενός 
ειδικευμένου τεχνίτη συνδυάζεται καί μέ πολιτική ευαισθησία αρκετά υψηλή. 
Πρόκειται ουσιαστικά για κατοίκους αστικών κέντρων πού μετακαλούνται είτε 
εποχικά είτε μόνιμα για να λειτουργήσουν τα μεταξουργεία στή Σπάρτη καί 
στο Νησί, σ' έναν χώρο αγροτικό καί καθυστερημένο πού βρίσκεται μακριά άπό 
τα αστικά κέντρα τοϋ νεοελληνικού κράτους. Οι ιταλοί τεχνίτες καλύπτουν τίς 
περισσότερες ανάγκες λειτουργίας τών μεταξουργείων. Συνήθως είναι ζευγά
ρια μέ διάφορες ειδικότητες στην παραγωγή μεταξιού (piegatrice, sbroggatrice, 
sottiere, maestre) πού δουλεύουν τα κουκούλια μετά τήν εσοδεία τοϋ Μαΐου. 
Μερικοί άπό αυτούς αναλαμβάνουν καί να διδάξουν τήν τεχνική άναπήνισης 

14. Ε.Λ.Ι.Α., αρχείο Δουρούτη, Μ. Baruffi (Fossombrone) προς Κωνστ. Δουρούτη (Σπάρτη), 

25 Όκτ. 1837, φχ. 8,1837. 

15. Κ. Σπηλιωτάκης, «Άρχεϊον...», 28-30. 

16. Τή συνδυασμένη λειτουργία της χειρωνακτικής εργασίας καί τής άτμοκίνησης στή βικτωρι-

ανή εποχή αναλύει ό R. Samuel, «The Workshop of the World: Steam power and Hand Technology in 

mid-Victorian Britain», History Workshop, 3 (1977), 6-72. To 1870 ό δείκτης ιπποδύναμης άνά 

θέση εργασίας στή βιομηχανία μεταξωτών είναι χαμηλός (10 HP άνά θέση εργασίας), ένώ ή 

βιομηχανία βαμβακερών χρειαζόταν 100 HP άνά θέση εργασίας (στο iSio, 18-19). 
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Τεχνολογική καινοτομία: τροχός μεταξουργίας άπο τή Λούκκα 

(Luigi dal Pane, Storia de:lavoro in Italia dagli inizi del secolo XVIII al 1815, Μιλάνο 

1958, πίν. IV) 

κατά τή μέθοδο τοϋ Fossommbrone σέ ντόπιους τεχνίτες. 
Στο χαλαρό εργασιακό πλαίσιο πού λειτουργεί ή μεταξουργία στην Ελλά

δα είναι δύσκολο να προσδιοριστεί το ημερομίσθιο των μεταξουργών. Για τα 
κουκούλια εσοδείας 1838 στή Σπάρτη ό Κωνσταντίνος Δουρούτης ζητούσε άπο 
τον αδελφό του στην 'Αγκώνα 5-6 γυναίκες piegatrici και 20-30 γυναίκες mae
stre με ημερομίσθιο γύρω στις 2,5 δρχ. (40-45 βαγιώκους) για τις εργάσιμες 
ήμερες, ένώ το χειμώνα θα δούλευαν τις δεύτερες ποιότητες, «τα χοντρά» 

.(strusci), με ημερομίσθιο 20% περισσότερο άπο έκεϊνο τοϋ Fossombrone. Ή 
συμφωνία θα ήταν διαρκείας 2 ετών και τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής 
στή Σπάρτη θα ήταν πληρωμένα άπο τον εργοδότη17. 

Στο μεταξύ τελείωνε το 1838 ή κατασκευή τοϋ μεταξουργείου στο Νησί, 
μετά άπο εκείνο της Σπάρτης, και ολόκληρος ό εξοπλισμός του μαζί με 38 
καζάνια, 60 κοφίνια καί 200 κάδους ξύλινους για τή μεταφορά τοϋ νεροΰ εϊχε 
παραγγελθεί στην 'Αγκώνα18. 

17. Ε.Λ.Ι.Α., αρχείο Δουρούτη, Κωνστ. Δουρούτης (Γύθειο) προς 'Ιωάννη Δουρούτη ( Αγκώ
να), 27 Νοεμ. 1837, φκ. 8, 1837. 

18. Ε.Λ.Ι.Α., αρχείο Δουρούτη, Κωνστ. Δουρούτης (Ναύπλιο) προς 'Ιωάννη Δουρούτη (Αγ
κώνα), 1 'Ιαν. 1838, φκ. 9, 1838. Όλα τα μεταλλικά και ξύλινα εξαρτήματα τοϋ μεταξουργείου 
με πρότυπο το μεταξουργείο του G. Buffoni κατασκευάστηκαν στο Fossombrone. Βλ. αντίγραφα 
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Οι διαπραγματεύσεις για την επιλογή τοΰ αρχιτεχνίτη στο Νησί αφορούσαν 
τον G. Arcangeli με μηνιαίο μισθό 150 δρχ. για τους 3-4 μήνες πού διαρκούσε ή 
παραγωγή μεταξιού'9. Ό ίδιος ό 'Ιταλός υποσχόταν να φτιάξει μετάξι δμοιο 
με έκεϊνο τοϋ Fossombrone με τον δρο δτι θα είχε μαζί του ιταλίδες τεχνίτρι-
ες20. Ό Δουρούτης, γνωρίζοντας την κρίση πού μάστιζε τους μεταξουργούς 
στο παπικό κράτος, αναζητούσε τεχνίτες και άπο άλλες πόλεις, γιατί, δπως 
έγραφε: «οι Φοσομπρονάτοι έχουν πολλάς απαιτήσεις διότι νομίζονται οι θεοί 
τοΰ μεταξιού ». Γι' αυτό ζητούσαν υψηλά ημερομίσθια και ανέσεις· ένώ —δπως 
σημείωνε— στην πατρίδα τους «τους θερίζει ή πείνα [...] και τρώγουν φασόλια 
καί στοκοφίσι έδώ θέλουν κοτοπούλια»2'. 

Ή κακή σοδειά τών κουκουλιών το 1838 καί οι διαμάχες με τους ιταλούς 
τεχνίτες τορπιλίζουν τήν εύρυθμη λειτουργία τών μεταξουργείων. Στις 10-15 
Μαΐου 1839 άρχιζε ή νέα ετήσια επεξεργασία τών κουκουλιών στο Νησί καί 
στις 10-15 'Ιουνίου στή Σπάρτη με τήν προοπτική να παραχθούν 2000 οκάδες 
μετάξι ιταλικό και 1000 οκάδες χοντρό για τήν τοπική κατανάλωση22. Γεγονός 
πού δηλώνει δτι ό Δουρούτης στόχευε με τόν ιταλικό τρόπο παραγωγής μετα
ξιού να πραγματοποιήσει οχι μόνο εξαγωγή καλής ποιότητας μεταξιού, άλλα 
να εκμεταλλευθεί καί τή δυνατότητα κατεργασίας κατώτερων ποιοτήτων για 
τήν τοπική ζήτηση, ακολουθώντας τό πρότυπο της μεταξουργίας τοΰ παπικού 
κράτους. Ό ερχομός δμως για δεύτερη χρονιά τοΰ αρχιτεχνίτη τοΰ μεταξουρ
γείου τοΰ Νησιού, G. Arcangeli, εξοργίζει τόν Κωνσταντίνο Δουρούτη. Τό 
ακριβό ημερομίσθιο του δεν ανταποκρινόταν στην εργασία του, άφοΰ τό 1838 
εϊχε λειτουργήσει στό Νησί μόνο 20 καζάνια με 16 'Ιταλίδες καί ούτε καλό 
μετάξι είχε φτιάξει ούτε εϊχε εκπαιδεύσει 20 τεχνίτες. Επιπλέον είχε κατα
φθάσει στό Νησί με τή φιλενάδα του καί τήν παρέα τους «με ροζόλια καί με 
κυπριότικα»23. 

Νωρίτερα ό Δουρούτης είχε μετακαλέσει ώς αρχιτεχνίτες τοΰ μεταξουρ-

της αλληλογραφίας τοϋ G. Arcangeli (Fossombrone) προς τον 'Ιωάννη Δουρούτη ( Αγκώνα), 4 
'Απρ. εως 2 Δεκ. 1838, τα όποια κοινοποιήθηκαν στον Κωνστ. Δουρούτη, στο ίδιο. Για το σχέδιο 
τοϋ μεταξουργείου βλ. Κ. Κ. Σπηλιωτάκης, « Άρχεϊον...», 95. Οι παραγγελίες στην 'Αγκώνα 
ενισχύουν τήν άποψη της έλλειψης ειδικευμένης κατασκευαστικής τεχνογνωσίας στην ελληνική 
ύπαιθρο. Πρβ. Χριστίνα Άγριαντώνη, Οι απαρχές..., 21, 

19. Ε.Λ.Ι.Α., άρχεϊο Δουρούτη, Κωνστ. Δουρούτης (Ναύπλιο) προς 'Ιωάννη Δουρούτη ( Αγ
κώνα), 15/27 Ίαν. 1838, φκ. 9,1838. 

20. Ε.Λ.Ι.Α., αρχείο Δουρούτη, G. Arcangeli (Fossombrone) προς 'Ιωάννη Δουρούτη ( Αγκώ
να), 12 Δεκ. 1838, φκ. 9,1838. 

21. Ό.π., ύποσ. 19. 
22. Ε.Λ.Ι.Α., άρχεϊο Δουρούτη, Κωνστ. Δουρούτης (Ναύπλιο) προς 'Ιωάννη Δουρούτη ( Αγ

κώνα), 30 Ίαν. 1839, φκ. 9, 1839. 
23. Ε.Λ.Ι.Α., άρχεϊο Δουρούτη, Κωνστ. Δουρούτης (Σπάρτη) προς 'Ιωάννη Δουρούτη ( Αγ

κώνα), 12 Ίουλ. 1839, φκ. 9, 1839. 
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γείου στή Σπάρτη με τετραετές συμβόλαιο το ζεύγος Nicola και Teresa Lovisel-
li για να διδάξει την τεχνική παράγωγης μεταξοκλωστής κατά τη μέθοδο τοϋ 
Fossombrone. Tò πρώτο τεκμήριο των σχέσεων Δουρούτη-Loviselli πού διασώ
θηκε είναι Ινα γράμμα διαμαρτυρίας τοϋ ίταλοΰ αρχιτεχνίτη προς τον τοπικό 
πρόξενο στο ελληνικό κράτος, τον Domenico Moretti, με κοινοποίηση στον Κ. 
Ζωγράφο, υπουργό Εξωτερικών, το 1839. Στην επιστολή καταγγέλλει τον 
Δουρούτη για αθέτηση δλων τών συμφωνιών τους. Παρ' όλα αυτά το 1837 
είχαν εξαγάγει στην 'Αγκώνα 4.000 λίβρες 'Αγκώνας = 1.040 οκάδες μετάξι 
ιταλικής ποιότητας. Τήν επόμενη χρονιά ό Δουρούτης ζητούσε να τον απομα
κρύνει άπο τήν εργασία του. Το μετάξι όμως πού είχαν φτιάξει μόνοι τους στο 
μεταξουργείο έμενε απούλητο στο Λονδίνο24. Να υποθέσουμε ότι ό Δουρούτης 
μόλις είδε τα πρώτα θετικά αποτελέσματα της παραγωγής τοϋ μεταξουργείου 
θέλησε ν' απαλλαγεί άπο το ημερομίσθιο τοϋ ίταλοΰ αρχιτεχνίτη; Ή μηνιαία 
αμοιβή τοϋ ζεύγους Loviselli το 1837 ήταν 120 δρχ. (4 δρχ./ήμέρα) καί-στο 
τέλος τοϋ χρόνου ανέβηκε στις 167 δρχ. (5,5 δρχ./ήμέρα)25. Πράγματι το 1838 
ô Δουρούτης ήθελε ν' αναθέσει τήν κατεργασία της χοντρής ποιότητας (strusci) 
σε τεχνίτες στην 'Αγκώνα, γιατί οί σχέσεις του με το ζεΰγος Loviselli ήταν 
τεταμένες26. Ό Κωνσταντίνος Δουρούτης έγραφε σ-ttòv αδελφό του ότι αν δεν 
ήταν άξια ή γυναίκα τοϋ Loviselli θα τον είχε στείλει άναυλο πίσω, «διότι δεν 
είναι καλός ειμή δια να φάγη»27. Ή ιταλίδα τεχνίτρια όμως με τις αναγνωρι
σμένες ικανότητες εργασίας είχε και πρόσθετες διεκδικήσεις, ώστε να παραπο
νείται γιατί δεν λάβαινε τακτικά, δύο φορές τον μήνα, τήν αλληλογραφία τών 
συγγενών της άπό το Fossombrone28. Είναι φανερό μέσα άπό τήν έγγραφη 
μαρτυρία, ότι ακόμη μία αιτία της διένεξης Δουρούτη-Loviselli ήταν ή συμπε
ριφορά τής Teresa Loviselli στο μεταξουργείο, για τήν όποια ό σύζυγος της 
σημείωνε ότι δεν ήταν υπεύθυνος29. Ή Teresa Loviselli υποθέτω ότι είχε κατη
γορηθεί για τις προσωπικές της απαιτήσεις πού πιθανώς τήν είχαν φέρει σε 

24. Ε.Λ.Ι.Α., αρχείο Δουρούτη, Ν. Loviselli (Σπάρτη) προς παπικό πρόξενο ( Αθήνα), 3 Μαΐου 

1839, φκ. 9,1839. 

25. Ε.Λ.Ι.Α., αρχείο Δουρούτη, Ν. Loviselli (Σπάρτη) προς Giorgio [Mico], 25 'Οκτ. 1838, φκ. 

9,1838. Ό ίδιος δέν σημειώνει αν ή αμοιβή περιλαμβάνει και τήν εργασία τής συζύγου του. 'Ενώ 

άλλου σημειώνει ότι το ημερομίσθιο του ήταν 7 δρχ., άπό τις όποιες έπρεπε να πληρώσει και δύο 

βοηθούς τής συζύγου του. Ό . π . , σημ. 24. 

26. Ε.Λ.Ι.Α., αρχείο Δουρούτη, Κωνστ. Δουρούτης (Σπάρτη) προς 'Ιωάννη [Δουρούτη] ( Αγ

κώνα), 13 Ίουλ. 1838, φκ. 9,1838. 

27. Ε.Λ.I.A., αρχείο Δουρούτη, Κωνστ. Δουρούτης (Σπάρτη) προς 'Ιωάννη [Δουρούτη] ( Αγ

κώνα), 1 Ίαν. 1838, φκ. 9, 1838. 

28. Τα γράμματα έπρεπε να πηγαίνουν στην 'Αγκώνα και άπό έκεϊ με πλοία τοϋ Δουρούτη στο 

Γύθειο, γιατί τα ταχυδρομικά τέλη ήταν ακριβά. Ε.Λ.Ι.Α., αρχείο Δουρούτη, Άθαν. Δουρούτης 

(Ναύπλιο) προς 'Ιωάννη [Δουρούτη] (Αγκώνα), 16/28 Μαίου 1838, φκ. 9, 1838. 

29. Ε.Λ.Ι.Α., άρχεϊο Δουρούτη, Ν. Loviselli (Σπάρτη) προς Κωνστ. Δουρούτη (Αθήνα), 31 

Αύγ. 1839, φκ. 9, 1839. 
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διένεξη με τον επιστάτη τοϋ μεταξουργείου. 'Ανεξάρτητα άπο το γεγονός ότι 
οι πηγές έδώ δεν αποτιμούν άμεσα την εργασιακή δραστηριότητα της, είναι 
γνωστό δτι στο πρωτοβιομηχανικό στάδιο ή γυναικεία εργασία ήταν ση
μαντική30. 

Ή σύγκλιση οικονομικών και έξωοικονομικών παραγόντων φαίνεται να 
οδήγησε στή ρήξη τοϋ ζεύγους Loviselli μέ τον εργοδότη του. Ό Loviselli 
διεκδίκησε τα δικαιώματα του μέ τήν υποστήριξη 30 μεταξουργών. Επιπλέον 
είχε ζητήσει να ενημερωθεί ό Όθωνας, άφοϋ το μεταξουργείο ήταν ύπό τήν 
προστασία του31. Στο μεταξύ ό Δουρούτης καλούσε το ζεύγος Loviselli μαζί μέ 
τις τεχνίτριες-δασκάλες στο δεύτερο μεταξουργείο του στο Νησί. Όμως ούτε 
στο μεταξουργείο στο Νησί φαίνεται να διευθετήθηκε αύτη ή δύσκολη εργασια
κή σχέση. Το αποτέλεσμα ήταν ότι στα τέλη τοϋ 1839 ό Loviselli έγραφε 
επιστολές απελπισίας προς τον Δουρούτη ζητώντας χρηματική ενίσχυση, άφοϋ 
είχε φθάσει πλέον στα όρια της πείνας32. Είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε 
τη σύγχυση πού επικρατεί και στις δύο πλευρές αυτής της πρωτόλειας σχέσης 
εξαρτημένης εργασίας. Το ρόλο της εργασιακής διαιτησίας αναλαμβάνει Ινας 
συγγενής των Loviselli, μέλος μάλλον της ισχυρής οικογένειας Buffoni τοϋ Fos-
sombrone33. Ό έμπειρος Α. Buffoni δίνει ουσιαστικά Ινα έμμεσο μάθημα διοι
κητικής διαχείρισης στον Κωνσταντίνο Δουρούτη: θεωρεί απαράδεκτο να συνδέ
εται ή κακή έκβαση τοϋ μεταξουργείου μέ τον αρχιτεχνίτη, όταν μάλιστα δέν 
τοϋ εϊχαν δοθεί και διευρυμένες διοικητικές αρμοδιότητες. Επιπλέον υποστη
ρίζει δτι στην επεξεργασία της χοντρής ποιότητας (strusci), στην οποία οι 
Loviselli δούλευαν μέ ποσοστά, ή αποτυχία προφανώς οφειλόταν στα κουκού
λια. Οι παρατηρήσεις τοϋ Ίταλοΰ καταλήγουν στην αποδοκιμασία τής κακής 
συμπεριφοράς τοϋ Δουρούτη προς τις τεχνίτριες τοϋ μεταξουργείου34. 

Ένα ύστερότερο συμφωνητικό εξαρτημένης εργασίας μ' έναν άλλο ιταλό 
τεχνίτη (3 Ίαν. 1844 - 14 Νοεμβρ. 1845), τον Pietro Barbuti, είναι ενδεικτικό 
τών εργασιακών δρων πού επιθυμούσε ό Δουρούτης. Ό 'Ιταλός αναλαμβάνει 
στό μεταξουργείο τής Σπάρτης ολόκληρη τή διαδικασία παραγωγής μεταξιού 
σέ «τσουκλιά» (κοΰκλες) κατά τόν ιταλικό τρόπο, ξεκινώντας άπο τήν καλλι
έργεια και επιστασία τών μουριών. Συγχρόνως είχε τήν υποχρέωση να συνεργά
ζεται μέ τόν επιστάτη τοϋ Δουρούτη, και αν χρειαζόταν έπρεπε να μετακινεϊ-

30. Michelle Perrot, Ή εργασία τών γυναικών στην Ευρώπη 19ος-20ος αι., 'Ερμούπολη 1988, 
22-23 και Giuliana Carreras, «L'industria serica...», 139, 32. 

31. Ό.π., ύποσ. 24. 
32. Ε.Λ.Ι.Α., αρχείο Δουρούτη, Ν. Loviselli (Σπάρτη) προς Κωνστ. Δουρούτη (Αθήνα) 8 

Σεπτ. χαί 15 Όχτ. 1839, φχ. 9, 1839. 
33. Γιά τον οίκο Buffoni ό.π., 4. 
34. Ε.Λ.Ι.Α., αρχείο Δουρούτη, Α. Buffoni (Fossombrone) προς Κωνστ. Δουρούτη ( Αθήνα) 8 

Άπρ. 1839, φκ. 9, 1839. 



'Ιταλοί μεταζουργοί στο ελληνικό κράτος 131 

ται στο μεταξουργείο στο Νησί. Ή μηνιαία αμοιβή για το ζεϋγος Barbuti ήταν 
στην αρχή 70 δρχ. και έφθασε στις 100 δρχ., ένώ ή εγγύηση τοϋ Barbuti προς 
τον Δουρούτη για τήν τήρηση τοϋ συμφωνητικού ήταν 239,32 δρχ.35 Οι εργασι
ακοί όροι έδώ είναι αρκετά δεσμευτικοί για τον ιταλό τεχνίτη και ή αμοιβή του 
είναι σχεδόν ή μισή άπό εκείνη τοϋ Loviselli. Έξαλλου το πιθανότερο είναι ότι 
ντόπιοι τεχνίτες είχαν εκπαιδευτεί άπο τους 'Ιταλούς, και έτσι ή μετάκληση 
άλλων 'Ιταλών δεν ήταν πλέον ζωτική για τα μεταξουργεία τοϋ Δουρούτη. Ή 
υπόθεση της «μεταφύτευσης» της ξεπερασμένης παπικής μεταξουργίας στον 
νότιο πελοποννησιακό χώρο έτεινε να κλείσει. 

•k "b -k 

Μετά τήν αποτυχημένη εργασιακή σχέση με το μεταξουργείο της Σπάρτης, 
ό Loviselli μετακινήθηκε στην 'Αθήνα. Ή ένδεια προφανώς τον οδήγησε ευκαι
ριακά στην πρωτεύουσα στο επάγγελμα τοϋ καφεπώλη36. Τελικά φαίνεται ότι 
οι πολιτικές του διασυνδέσεις τον βοηθούν να διοριστεί ύποπρόξενος τοϋ παπι-
κοΰ κράτους στο Ναύπλιο το 184137. Ή παραμονή του στο Ναύπλιο τον ώθεϊ 
να αποφασίσει οριστική εγκατάσταση στο ελληνικό κράτος μαζί με τήν οικογέ
νεια του καί ζητά τήν ελληνική ιθαγένεια38. 

Πάντως ή εξειδικευμένη επαγγελματική του γνώση φαίνεται ότι μποροΰσε 
ακόμη να τοϋ χρησιμεύσει" ήταν άλλωστε μία περίοδος δπου δεν έλειπαν οι 
σπασμωδικές επιχειρηματικές απόπειρες στην Ελλάδα. Στο χώρο της μετα
ξουργίας πάλι ό άγγλος ύποπρόξενος στην 'Αργολίδα, John Mayer, είχε αναθέ
σει το 1843 τήν πεντάμηνη διεύθυνση τοϋ υποτυπώδους μεταξουργείου του στο 
Ναύπλιο στον Nicola Loviselli, ό όποιος παρήγε καί έκεϊ μετάξι ιταλικής ποιό
τητας39. Πρόκειται προφανώς γι' άλλο Ινα θνησιγενές βιομηχανικό πείραμα. 

35. Ε.Λ.Ι.Α., άρχεϊο Δουρούτη, φκ. 15, 1845. 

36. Στο Ναύπλιο κατέφυγε άφοϋ είχε καταδικαστεί σε πρόστιμο στην 'Αθήνα, όπως πληροφο

ρεί ό δημοτικός εισπράκτορας 'Αθηνών, Δημοτικό 'Αρχείο Ναυπλίου (Δ.Α.Ν.), 1841 φκ. Ω 51. 

Είναι γνωστό ότι πολλά άπο τα καφενεία στην 'Αθήνα είχαν αλλοδαπούς ιδιοκτήτες. Το σημαντικό

τερο « Ή 'Ωραία 'Ελλάς» ήταν δημιούργημα Ίταλοϋ, το 1839: Ματούλα Σκαλτσα, Κοινωνική 

ζωή καί δημόσιοι χώροι κοινωνικών συναθροίσεων στην 'Αθήνα του 19ου αι., Θεσσαλονίκη 1983, 

145-148. 

37. Ή μικρή θητεία του κράτησε έως το 1842, Δ.A.N. 1841 καί 1842 φκ. Ω 51. 

38. Δ.Α.Ν. 1841 φκ. Ρ 36. Ό ίδιος ζητούσε πιστοποιητικό πενίας άπό τό δήμο Ναυπλίου για 

νά τό χρησιμοποιήσει στις δίκες του με τον Κωνστ. Δουρούτη, Δ.Α.Ν., 1842, φκ. Υ 42-43. 

Πράγματι τό 1846 κηρύσσεται πένης, άφοΰ δεν διέθετε κινητή ή ακίνητη περιουσία παρά μόνο 

μηνιαίο μισθό 80 δρχ. πού έπαιρνε άπό τό αυστριακό Λόυδ, 1846, φκ. Υ 42-44. 

39. Το μεταξουργείο στεγαζόταν στό σπίτι του Thomas Gordon. Βλ. συστατική επιστολή του J. 

Mayer δημοσιευμένη στό: Ν. Λοβιζέλλης, ΈγχειρίΟΊον περί συστάσεως μεταξοκλωστψίου έν Πρό

νοια Ναυπλίας, Ναύπλιο 1846, 4-6. Βλ. επίσης Δ. A.N. 1841, φκ. Ρ 36. Είναι χαρακτηριστικό ότι 
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Μέσα σ' αυτό το οικονομικό κλίμα ό Loviselli ζητά τελικά το 1846 άπο το 
ελληνικό Δημόσιο να τοΰ παραχωρηθεί γη και δάνειο για την καλλιέργεια 
μουριών. Ή αίτηση του όμως απορρίφθηκε γιατί δεν παρουσίαζε τις απαραί
τητες εγγυήσεις40. Παράλληλα εκδίδει στο Ναύπλιο Ινα φυλλάδιο για τή σύ
σταση μεταξοκλωστηρίου41. Ή έλλειψη προσωπικού κεφαλαίου τον οδηγεί 
στην πρόταση σύστασης ετερορρύθμου εταιρίας για την άναπήνιση τοϋ μεταξι
ού κατά τή μέθοδο τοϋ Fossombrone (800 μετοχών Χ 125 δρχ./μετοχή) με 
διευθυντές τον ίδιο και τή σύζυγο του. Στην έκθεση τοϋ σχεδίου λειτουργίας 
«προς όφελος τών έπιχειρούντων τήν μεταξουργίαν εις τήν Ελλάδα» πού συνέ
ταξε, το μεγαλύτερο πρόβλημα συγκριτικά με τήν 'Ιταλία εντοπίζεται στα 
ακριβά ημερομίσθια της Ελλάδας. Ή περίοδος για τήν παραγωγή μεταξιού 
υπολογίζεται σε 80 ήμερες το χρόνο με ημερομίσθια δύο τεχνιτών και ένας 
«βάναυσου» πού περιστρέφει τήν ανέμη προς 3,50, 2 και 1 δρχ., πού θα μποροΰ-
σαν να ελαττωθούν στις 3, 1,80 και 0,80 δρχ. αντιστοίχως42. Παρατηρούμε 
ότι τα μεροκάματα της παραγωγής μεταξιού άπο το 1837 έχουν διατηρηθεί σε 
υψηλά επίπεδα. Το ίδιο διαπιστώνεται και σε μια άλλη σύγχρονη απόπειρα 
σύστασης σκωληκοτροφείου και μεταξοκλωστηρίου στο Ναύπλιο άπο τον 
Όθωνα Γρόπιους, στο όποιο για 100 ήμερες παραγωγής μεταξιοΰ υπολογί
ζονται γυναικεία ημερομίσθια προς 3 δρχ. και τοΰ «βάναυσου» προς 2 δρχ.43 Ή 
μικρή αγορά εργασίας τοϋ αγροτικού πελοποννησιακοΰ χώρου οριοθετεί όλες 
αυτές τις επιχειρηματικές προσπάθειες. 

'Ωστόσο το ζεύγος τών ιταλών αρχιτεχνίτων της παραγωγής μεταξιού θα 
βρεϊ μια ευτυχέστερη στιγμή συνάντησης με τήν ελληνική μεταξουργία, στον 
Πειραιά πλέον. Μέσα άπο τή διαδικασία εκβιομηχάνισης τοϋ ελληνικού χώρου, 
όταν το μετάξι τοΰ Fossombrone έχει πλέον εξοντωθεί άπο τον ανταγωνισμό 
της ιταλικής αγοράς, ή τεχνογνωσία κατασκευής μεταξιού κατά τή μέθοδο τοΰ 
Fossombrone θ' αναγνωριστεί στα 'Ολύμπια τοΰ 1859, στα όποια βραβεύονται 
τα καλύτερα ελληνικά προϊόντα της βιομηχανίας, της γεωργίας και της κτηνο
τροφίας. Στον ελληνικό διαγωνισμό, στον τομέα τοΰ μεταξιοΰ βραβεύονται με 
χρυσό βραβείο ό πρωτοπόρος της ελληνικής μεταξουργίας Κωνσταντίνος Δου-
ρούτης, «ή σηρική εταιρία» τοΰ άδελφοΰ του στην 'Αθήνα, καθώς και ό Λουκάς 
Ράλλης. Με άργυρο μετάλλιο βραβεύεται ό Παναγιώτης Παπιολάκης για το 

ό Loviselli πήγε ξανά οτή Σπάρτη για να βρει τους κατάλληλους τεχνίτες γι' αυτό το μεταξουργείο. 
Έφ. 'Ανεξάρτητος παρ., 'Αθήνα 6 'Οκτ. 1842. 

40. Δ.Α.Ν., 1846, φκ. Χ 47. 
41. Ό.π., σημ. 39. 
42. Ν. Λοβιζέλλης, Έγχεφίίιον..., 1, 7, 10. 
43. Βλ. το φυλλάδιο: 'Εταιρία ετερόρρυθμος προς σύστασιν ενός προτύπου σκωληκοτροφείου 

και μεταξοκλωστηρίου εν Ναυπλίω ύπό τήν εταιριχήν έπωνυμίαν "Οθων Γρόπιους και Σία, 'Αθήνα 
1845. 
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μεταξουργείο του στον Πειραιά καί ή Teresa Loviselli. Ξεχωριστή σημείωση γι' 
αυτήν ανέφερε ότι ή 'Ιταλίδα γνώριζε καλά τήν κουκουλοτροφία καί τήν παρα
γωγή μεταξιού καί ότι ήταν εγκατεστημένη πριν άπο 22 χρόνια στην Ελλάδα 
όπου με επιτυχία διηύθυνε διάφορα ελληνικά μεταξουργεία. 'Ιδιαίτερη αναφο
ρά αξίζει να γίνει γι' αυτό το μεταξουργείο του Π. Παπιολάκη μια πού ή τύχη 
των Loviselli ήταν στενά συνδεδεμένη μ' αυτό. ΤΗταν εγκατεστημένο στην 
περιοχή της καθολικής εκκλησίας στον Πειραιά' αποτελείτο άπο τρία δωμάτια 
με 15 καζάνια καί ήταν ατμοκίνητο.,Ή έναρξη λειτουργίας του, πρίν άπο τα 
'Ολύμπια τοΰ 1859, δεν εντοπίστηκε, όμως το 1860 είχε κιόλας κλείσει. Ό 
Παπιολάκης, υπερχρεωμένος, αδυνατούσε να εξοφλήσει τα ενυπόθηκα δάνεια 
του. Μέσα στο φάκελο της υπόθεσης διασώθηκε και μια επιστολή της Teresa 
Loviselli, ή οποία ώς διαχειρίστρια τοΰ μεταξουργείου καί συντηρώντας ή ίδια 
πολυμελή οικογένεια ζητούσε ευνοϊκούς όρους διαπραγμάτευσης άπο τήν 
Ε.Τ.Ε.44 "Ισως αυτή να είναι καί ή τελευταία εργασιακή της σχέση· ή ιστορία 
της καθρεφτίζει τήν πορεία των πρώτων μεταξουργείω,ν στο ελληνικό κράτος. 

"Ας ξαναγυρίσουμε όμως στον Nicola Loviselli. Φαίνεται ότι μετά τις αλλε
πάλληλες επαγγελματικές απογοητεύσεις του στην, Ελλάδα απορροφήθηκε 
άπο τήν πολιτική. Στο σημείο αυτό βοήθησε θετικά και ή έντονη πολιτική 
περίοδος των εξεγέρσεων τοΰ 1848 στα ιταλικά κρατίδια. Ό ιταλός αρχιτε
χνίτης κουβαλούσε στην Ελλάδα, έκτος άπο τήν αποταμιευμένη τεχνογνωσία, 
καί τήν πολιτική του ιδεολογία. Θά ήταν επισφαλές να τον κατατάξουμε στον 
«αριστερό» πολιτικό χώρο μόνο επειδή ζητούσε να διασφαλίσει τα εργασιακά 
του δικαιώματα άπο τον Δουρούτη. 'Εξάλλου ή κλειστή συντεχνιακή οργάνω
ση πολλών ειδικευμένων τεχνιτών οδηγούσε σε συντηρητικές νοοτροπίες, πού 
στηρίζονταν στίς ιδιαίτερες απαιτήσεις των εργαζομένων45. 

Μια σύντομη σύνδεση με τήν ιταλική πολιτική κατάσταση, ιδιαίτερα στο 
παπικό κράτος, είναι απαραίτητη για να ερμηνευθεί ή πολιτική δραστηριότητα 
τοΰ Loviselli. Είναι φυσικό ότι ή ομάδα των 'Ιταλών της 'Αθήνας, οι όποιοι 
είχαν απομείνει άπό τό 1821 καί τό 1831, παρακολουθούσε τα πολιτικά γεγο
νότα στα ιταλικά κρατίδια ακόμη καί άπό τον ελληνικό τύπο. Στο διάστημα 
1846-1847 μια σειρά πολιτικές μεταρρυθμίσεις είχαν σφραγίσει τήν πολιτική 
ζωή στον ιταλικό χώρο. Μεταξύ αυτών σημαντική ήταν ή ανακήρυξη τοΰ φιλε
λεύθερου καταρχήν πάπα Πίου Θ'. Μετά τό 1847 είχε εγκατασταθεί στο 
παπικό κράτος ή Consulta di Stato, Ινα μικρό κοινοβούλιο με αξιόλογους πολι
τικούς, άλλα ουσιαστικά ή διοίκηση τοΰ κράτους είχε περάσει στα χέρια τοΰ 
κλήρου. Ή εξέλιξη αυτή προκάλεσε λαϊκές κινητοποιήσεις εναντίον τών ίη-

44. Ή ίδια σημείωνε ότι λίγο καιρό μετά τήν εισαγωγή της νέας μηχανής, στην οποία είχε 
συμμετάσχει οικονομικά, το μεταξουργείο έκλεισε καί έμεινε άνεργη. Ι.Α.Ε.Τ.Ε., Χ. Δάνεια, ΙΓ. 
Εξοφλημένα, φκ. 121 (1860, π-ρ) υπόθεση Παπιολάκη. 

45. R. Samuel, «The workshop of the world...», 13. 



134 Μαρία Χριστή« Χκτζφωάννου 

σουιτών καί των αυστριακών. Τις παραμονές τοϋ 1848 ή γενική αναταραχή 
στα ιταλικά κρατίδια προκαλούσε φόβους στή μερίδα των μετριοπαθών πολιτι
κών (moderati)46, ιδιαίτερα ώς προς το λαϊκό γόητρο τοϋ πάπα Πίου Θ', ό 
όποιος δεν έκπληροΰσε πια τις προσδοκίες τοϋ έθνικοΰ κινήματος. Τον Δεκέμ
βριο 1848 ή ρωμαϊκή επανάσταση έφτασε στο σημείο να συγκαλέσει συνέλευση 
εκλεγμένη με καθολική ψήφο καί στή συνέχεια ν' ανακηρύξει τη Ρωμαϊκή Δη
μοκρατία (9 Φεβρ.-30 Ίουν. 1849). Οι επαναστάσεις τοϋ 1848 στα ιταλικά 
κρατίδια είχαν αναδείξει τις τοπικές ιδιαιτερότητες τών επαναστατικών κυ
βερνήσεων. Ιδιαίτερα φανερή ήταν ή περίπτωση τοϋ βασιλείου της Σαρδηνίας, 
το όποιο μετά τήν οριστική κάμψη τοϋ νεογουελφισμοΰ αποτελούσε πλέον το 
δυνατό χαρτί στην πολιτική τών μετριοπαθών47. 

Στην 'Αθήνα ή ιταλική παροικία είχε γιορτάσει με ενθουσιασμό τήν πρώτη 
επέτειο της ανακήρυξης τοϋ πάπα Πίου θ ' τό 1847. Ή περιγραφή της τελε
τής δίνεται άπό τόν παπικό πρόξενο στό ελληνικό κράτος, τόν Domenico Moret
ti. Μεταξύ τών ομιλητών ήταν καί ό Nicola Loviselli. 'Αρχίζει όμως να γίνεται 
αισθητή μια έντονη αντιπαράθεση μεταξύ μίας ομάδας 'Ιταλών της 'Αθήνας 
καί τοϋ παπικοΰ προξένου, όταν τριάντα ελεύθεροι επαγγελματίες υπογράφουν 
μια προκήρυξη εναντίον του. Άπό τις πρώτες υπογραφές είναι αυτή τοϋ Lovi
selli, ώς πρώην παπικοΰ ύποπροξένου καί διευθυντή μεταξουργείων στην Ελ
λάδα48. 

Στό μεταξύ ξεσποΰν οι εξεγέρσεις τοϋ 1848 στην 'Ιταλία καί αρκετοί 
'Ιταλοί της 'Αθήνας ζητοΰν να επαναπατρισθούν —καί ό Loviselli— για να 
πολεμήσουν ώς εθελοντές. Ό παπικός πρόξενος θορυβείται μ' αυτές τις κινή
σεις49. Ό Loviselli τελικά δεν επέστρεψε στην πατρίδα του, άλλα αντίθετα 
δραστηριοποιήθηκε στην 'Αθήνα με τήν έκδοση της ίταλόγλωσσης εφημερίδας 
«Il Novellista Italiano» τόν 'Ιούλιο 184850. Μέσα άπό τα φύλλα της εφημερίδας 
περνοΰν ειδησεογραφικές πληροφορίες καί παρατηρήσεις για γεγονότα στην 
'Ιταλία, καί στην τελευταία σελίδα αφιερώνονται στήλες στην ελληνική ειδη
σεογραφία. 

46. Για τήν πολιτική ιδεολογία τους βλ. L. Salvatorelli, Il pensiero politico italiano dal 1700 al 

1870, γ ' 6 Ä , Τορίνο 1942, 259-260. 

47. Για τα γεγονότα στην 'Ιταλία αυτή τήν περίοδο βλ. τον βιβλιογραφικό οδηγό Bibliografia 

dell'età del Risorgimento. In onore di A.M. Ghisalberti, τ. II, Φλωρεντία 1972,175-260. Συνοπτικά 

βλ. G. Candeloro, Storia dell' Italia moderna, τ. 3: La rivoluzione nazionale (1846-1849), Feltrinelli 

Economica, Μιλάνο 1979. 

48. Βλ. προξενικές εκθέσεις για τα γεγονότα τοϋ 1847. Archivio Segreto Vaticano (Α.S.V.), 

Segreteria di Stato, rubrica 292, 1848, τχ. 1. 

49. A.S.V., S.S., r. 292, 1848, τχ. 2, άρ. 2104, 6 Ιουλίου 1848. 

50. Δεν εντόπισα φύλλα αυτής τής εφημερίδας σε αθηναϊκή βιβλιοθήκη ή συλλογή. Φύλλα της 

εφημερίδας συνοδεύουν τις αναφορές τοϋ παπικοΰ προξένου προς το Βατικανό. Α.S.V., S.S., r. 292, 

1848, τχ. 2, άρ. 2112, 15 'Ιουλίου 1848. 
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Ή άρση της λαϊκής υποστήριξης άπο τον Πίο Θ ' γίνεται αισθητή και στην 
'Ελλάδα, οπότε ò Loviselli στρέφεται εναντίον του51. Ή πολιτική ζωή της 
ιταλικής παροικίας στο ελληνικό κράτος και οι σχέσεις τών πρωταγωνιστών με 
τήν πολιτική τους κοιτίδα θ' άνοιγαν μεγάλη εμβόλιμη παρένθεση εδώ. Σημει
ώνουμε απλώς τήν ολοκληρωτική πλέον ρήξη με τον παπικό πρόξενο, εκπρό
σωπο της συντηρητικής ιησουίτικης πολιτικής τοϋ Βατικανού και αλληλέγγυου 
με τον εκπρόσωπο της Propaganda Fide στον ελληνικό χώρο52. 

Οι στενοί συνεργάτες τοϋ Loviselli στην εφημερίδα ανήκουν στο ρεϋμα πού 
προσανατολίζεται στην πολιτική προοπτική τοϋ Βασιλείου της Σαρδηνίας και 
είναι: ό σαρδικός πρόξενος Paolo Peloso, ό κόμης Alerino Palma di Cesnola και ό 
Carlo Sahara. Ό πρώτος ώς διπλωματικός εκπρόσωπος τοϋ Πιεμόντε στο 
ελληνικό κράτος, στην επέτειο ανακήρυξης τοϋ Carlo Alberto οργάνωσε γιορτή 
στίς 2 'Οκτωβρίου 1848 στον Πειραιά αποκλείοντας τον καθολικό ιερέα τής 
Propaganda Fide. Εϊχε καλέσει μόνο τους γνωστούς του σαρδικούς υπηκόους, 
μερικούς Βενετούς και τήν ομάδα τής εφημερίδας «Il Novellista Italiano»53. Ό 
πιεμοντέζος κόμης Palma εϊναι ίσως ό σημαντικότερος 'Ιταλός πού παρέμεινε 
στον ελληνικό χώρο άπο το 1821. Ό Palma —ό όποιος είχε διατελέσει πρόε
δρος τοϋ δικαστηρίου στό Μεσολόγγι και δικαστής στή Σύρο όπου και πέθανε 
το 1851— σημάδεψε τό νομικό θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα5 4. Ό Carlo 
Sahara, ναυτικός άπό τήν 'Αγκώνα, συνδέεται στην Ελλάδα μέ τον Κωνσταν
τίνο Δουρούτη55. 

Αυτή ή συντροφιά τών 'Ιταλών πιέζει τόν επίσημο παπικό πρόξενο στην 
'Αθήνα, ευνοημένη άπό τις κυβερνητικές αλλαγές τοϋ 1848 στή Ρώμη56. Στίς 9 
Φεβρουαρίου κυκλοφόρησε εγκύκλιος προς τους παπικούς αντιπροσώπους και 

51. A.S.V., S.S., r. 292, 1848, τχ. 2, άρ. 2125, 7 Αυγούστου 1848. 

52. Archivio Storico della Santa Congregazione «De Propaganda Fide», Scritture riferite nei 

Congressi, Grecia, Arcipelago e Candia, 1847-1849, τ. 44, 248-254, 'Αθήνα 8 Αυγούστου 1847. 

53. A.S.V., S.S., r. 165, 1848, τχ. 56, άρ. 2159, 6 'Οκτωβρίου 1848. 

54. Για τή δραστηριότητα του στην Ελλάδα άπο τό 1824 βλ. W. St. Clair, That Greece might 

still he free, Λονδίνο 1972, 253-255. 'Επίσης Άν. Α. Λιγνάδης, Tò πρώτο ίάνειον της ανεξαρτη

σίας, 'Αθήνα 1970, passim. Νεκρολογία του στη Σύρο έγραψε ό Marco Antonio Canini, Vinght ans 

d'exil par M. A. Canini émigré vénitien, Παρίσι 1868,101-104 καί F. Giuda, L'Italia e il Risorgimen

to balcanico. Marco Antonio Canini, Ρώμη, 64-65. 

55. Άπό μία απόπειρα εκμετάλλευσης τοϋ λευκολίθου στο μοναστήρι "Αγ. Νικόλαος στο 

Γαλατάκι τής Εύβοιας σώζεται το σχέδιο συμφωνητικού, χωρίς ημερομηνία, μεταξύ τοϋ Carlo 

Sahara, τοϋ Alessandro Dobletti, τών Ν. [Μπατή], Ε. Γαροφαλιά, Α. 'Αβέρωφ καθώς και τών Κ. 

Δουρούτη κα'ι Λ. Ράλλη πού διαθέτουν το απαραίτητο κεφάλαιο με ετήσιο επιτόκιο 8%. Ε.Λ.Ι.Α., 

αρχείο Δουρούτη, φκ. 18, 1846. Άπό τό λευκόλιθο (carbonate de magnésie) γίνονται πυρίμαχα 

τοϋβλα πού χρησιμοποιοϋνται στην εσωτερική επένδυση κλιβάνων μεγάλης θερμοκρασίας. Σπ. 

Παγανέλης, « Ή 'Ελλάς έν Σικάγω», 'Εστία, 1893, 275. 

56. A.S.V., S.S. Corrispodenzadi Gaeta e Portici, 1848-1850, r. 165, τχ. 38, άρ. 2226, 17 

Φεβρουαρίου 1849. Είναι ή περίοδος πού ό πάπας Πίος Θ ' είχε καταφύγει στην Gaeta. 
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προξένους στο εξωτερικό για ν' αναγνωρίσουν τήν Ρωμαϊκή Δημοκρατία57. 
Λίγο αργότερα ανακηρύσσεται εκπρόσωπος της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας στο 
ελληνικό κράτος ό Carlo Saltara58. 'Αμέσως αρχίζει Ινας αγώνας του παλαιού 
παπικού προξένου εναντίον του, ώστε να μήν αναγνωριστεί άπο το ελληνικό 
κράτος. Κύριος υποστηρικτής του Saltara σ' αύτη τήν υπόθεση είναι ό Κων
σταντίνος Δουρούτης59. Ή παλιά σχέση της οικογένειας Δουρούτη με το παπι
κό κράτος και μάλιστα με τήν 'Αγκώνα έχει δημιουργήσει ισχυρούς δεσμούς με 
το χώρο και τα πρόσωπα. Μια έκφραση αυτής της σχέσης είναι και ή υποστήρι
ξη του άγκωνίτη ναυτικού άπο τον Δουρούτη60. 

Στο μεταξύ διάφορα πολιτικά και οικονομικά ζητήματα έπρεπε να διεκπε
ραιωθούν άπο το παπικό προξενείο, όπως τα διαβατήρια τών 'Ιταλών πού 
έφταναν στο ελληνικό κράτος ή τα πιστοποιητικά τών πλοίων με παπική ση
μαία. Ό Δουρούτης είχε πλοία με παπική σημαία πού είχαν υψώσει τή σημαία 
της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας. Ό Carlo Rusconi, υπουργός εξωτερικών της Ρω
μαϊκής Δημοκρατίας, και ό Carlo Saltara ζητούσαν άπο τον παπικό πρόξενο να 
παραδώσει το άρχεϊο τοϋ πρόξενε ίου6'. ' 

Τα πολεμικά γεγονότα πού οδήγησαν στην ανατροπή της Ρωμαϊκής Δημο
κρατίας το καλοκαίρι τοΰ 1849 ήταν καταλυτικά και για τήν ιταλική παροικία 
στην 'Ελλάδα. 'Ιταλοί πρόσφυγες είχαν αρχίσει να συρρέουν —και αρκετοί άπο 
αυτούς παρέμειναν—, ò Carlo Saltara όμως ετοιμαζόταν νά φύγει για τήν Κων
σταντινούπολη62. Ό Nicola Loviselli αμέσως μετά τήν πτώση της Ρωμαϊκής 
Δημοκρατίας σταμάτησε τήν έκδοση τής εφημερίδας του για νά τήν ξαναεκδό-
σει τον 'Οκτώβριο 1849, με τον τίτλο «Il Corriere Italiano»63. Οι κύριοι ύπο-

57. Ή εγκύκλιος άρ. 155 άρχιζε « Ή Παπωσύνη έπεσε [...]», συνημμένη στην παπική αλληλο

γραφία A.S.V., S.S., Corrispodenza di Gaeta e Portici, 1848-1850, r. 165, τχ. 38, άρ. 2227, 27 

Φεβρουαρίου 1849. Ό παπικός πρόξενος ζητούσε οδηγίες για τήν αντιμετώπιση της εγκυκλίου 

A.S.V., S.S., Corrispodenza di Gaeta e Portici, 1848-1850, r. 165, τχ. 38, άρ. 2228, 28 Φεβρουαρίου 

1849. 

58. A.S.V., S.S., Corrispodenza di Gaeta e Portici, 1848-1850, r. 165, τχ. 38, άρ. 2232,7 Μαρτίου 

1849. 

59. A.S.V., S.S., Corrispodenza di Gaeta e Portici, 1848-1850, r. 165, τχ. 38, άρ. 2239, 27 

Μαρτίου 1849. 

60. Ό παπικός πρόξενος γράφει οργισμένες αναφορές εναντίον του Carlo Saltara υποστηρίζον

τας ότι βρισκόταν μια δεκετία στην 'Ελλάδα σέ ελεεινή οικονομική κατάσταση και βεβαίωνε ότι 

ήταν εγγεγραμμένος στο εμπορικό ναυτικό τής Αγκώνας. Α.S.V., S.S., Corrispodenza di Gaeta e 

Portici, 1848-1850, r. 165, τχ. 38, άρ. 2241, 2 'Απριλίου 1849. 

61. Ό Saltara είχε πάρει και ενα ποσό για τ'ις ανάγκες της νέας προξενικής αντιπροσωπείας. 

A.S.V., S.S., Corrispodenza di Gaeta e Portici, 1848-1850, r. 165, τχ. 38, άρ. 2243, 7 'Απριλίου 1849 

και συνημμένη επιστολή τοϋ υπουργείου Εξωτερικών, άρ. 700, 17 Μαρτίου. 'Επίσης για το ίδιο 

θέμα A.S.V., S.S., Corrispodenza di Gaeta e Portici, 1848-1850, r. 165, τχ. 38, άρ. 2249,17 'Απριλί

ου 1849 και συνημμένη επιστολή τοϋ Saltara άπο τήν 'Αθήνα, άρ. 2, 31 Μαρτίου 1849. 

62. A.S.V., S.S., 1840, r. 165, τχ. 7, άρ. 2326, 27 Σεπτεμβρίου 1849. 

63. Ούτε άπο αυτή τήν εφημερίδα εντόπισα φύλλα στην 'Αθήνα. Α.S.V., S.S., 1849, r. 165, τχ. 
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στηρικτές και σ' αύτη την εφημερίδα, πού δέν πρέπει να ξεπέρασε τον Ινα χρόνο 
κυκλοφορίας, παραμένουν τα ίδια πρόσωπα. Ό παπικός πρόξενος κα,ί μ' αυτήν 
την ευκαιρία καταφέρεται εναντίον του άσεβη σαρδικοϋ προξένου, ό όποιος, 
όπως υποστήριζε, είχε τρομοκρατήσει αρκετούς καθολικούς κληρικούς, καθώς 
και εναντίον τοϋ Palma πού είχε καταφέρει να αποκτήσει υψηλή θέση στο 
ελληνικό κράτος, τό όποιο χαρακτήριζε «βασίλειο των τυφλών»64. 

Τα επαναστατικά πειράματα τοϋ 1848 εϊχαν τελειώσει με ήττα. Ή μονα
δική προοπτική στο ιταλικό εθνικό πρόβλημα ήταν πλέον τό Πιεμόντε. Έξαλ
λου ό 'ίδιος ό Loviselli εϊχε ζητήσει οικονομική συνδρομή για τις δύο εφημερίδες 
του άπό τόν υπουργό τοϋ Πιεμόντε, Vincenzo Gioberti, καταγγέλλοντας τόν 
ιερέα της καθολικής εκκλησίας στην 'Αθήνα, τόν παπικό πρόξενο, τόν πρόξενο 
τοϋ βασιλείου των Δύο Σικελιών και τόν πρόξενο της Τοσκάνης για τήν πολιτι
κή τους εναντίον τοϋ Carlo Alberto65. Τό πολιτικό όραμα της δημοκρατικής 
επανάστασης μέσα άπό τα ιδανικά της γαλλικής επανάστασης είχε αρχίσει να 
σβήνει στην 'Ιταλία. Οι μετριοπαθείς με τις φιλελεύθερες πολιτικές απόψεις 
τους θα λύσουν τό ιταλικό εθνικό πρόβλημα μέσα άπό τό ρεφορμισμό και τις 
φιλελεύθερες συνταγματικές αρχές. Έτσι και στην ιταλική εξωτερική πολιτική 
τό βάρος πέφτει στην 'Αγγλία και στό Βέλγιο παρά στή Γαλλία66. Μ' αυτό τό 
πολιτικό ρεΰμα εναρμονίζεται και ό Loviselli στην 'Αθήνα εκδίδοντας τό 1862 
τό φυλλάδιο: «Σκέψεις προς τόν Έλληνικόν λαάν έπί τοϋ Συνταγματικοΰ πολι
τεύματος», αφιερωμένο στον Δ. Χρηστίδη. Τό αγγλικό πολιτικό πρότυπο είναι 
πια φανερό: «ή 'Αγγλία πρώτη έδωκε παράδειγμα σειράς ιδεών μορφοΰσα 
κυβέρνησιν μικτήν έκ της συγχωνεύσεως τών φατριών. Τοΰτο ήρκεσε όπως 
διεγείρη έν Γαλλία τήν Άγγλομανίαν καί τό λοιπόν τής Ευρώπης παραδεχθή 
τήν πολιτικήν της, άναγνωρίζον ταύτης τάς άπειρους ωφελείας»67. 

Οί εθνικές ιδιαιτερότητες άπό τή μια πλευρά καί ή οικονομική υπανάπτυξη 
τοϋ νεαροΰ ελληνικού κράτους άπό τήν άλλη, δέν αφήνουν περιθώρια για επιτυ
χή εμπέδωση τής ιταλικής τεχνογνωσίας καί τής πολιτικής ιδεολογίας στον 
ελληνικό χώρο. Ή αδύναμη ενσωμάτωση τοϋ Nicola Loviselli καί τοϋ Carlo 

7, άρ. 2342,17 'Οκτωβρίου 1849 καί Corrispodenza di Gaeta e Portici, 1848-1850, r. 165, τχ. 38, 
άρ. 2349, 27 'Οκτωβρίου 1849. 

64. A.S.V., S.S., Corrispodenza di Gaeta e Portici, 1848-1850, r. 165, τχ. 38, άρ. 2358, 6 
Νοεμβρίου 1849. 

65. L. Piccioni, «Un giornalista italiano in Grecia (dal carteggio giobertiano) », ανάτυπο άπό το 
Annuario del R. Liceo - Ginnasio «Severino Grattoni», 1928-29, 1-4. 

66. Emilia Morelli, 1849-1859.1 dieci anni che fecero Γ Italia, Φλωρεντία 1977, 8-9. Έξαλλου 
μετά τήν έξωση τοϋ Όθωνα ή αγγλική πολιτική άποκτϊ ιδιαίτερη βαρύτητα στην 'Ελλάδα, 
αποκλείοντας καί τήν ιταλική υποψηφιότητα στον ελληνικό θρόνο: Α. Λιάκος, Ή ιταλική ενοποίη
ση καί ή Μεγάλη 'Ιδέα, 'Αθήνα 1985, 196-21. 

67. Ν. Λοβιζέλλης, Σκεφεις προς τον Έλληνικόν λαόν έπί του Συνταγματικού πολιτεύματος, 
'Αθήνα 1862, ε'-στ'. 
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Sahara στον ελληνικό χώρο θα πλαισιώσει τήν αποτυχία του «ιταλικού» μετα
ξουργείου τοϋ Κωνσταντίνου Δουρούτη. Ό έλληνας επιχειρηματίας με τις 
ιταλικές διασυνδέσεις θα μείνει μετέωρος στις οικονομικές του προσπάθειες 
στην πρώτη δεκαετία τοϋ ελληνικού κράτους για να βρεϊ αργότερα προσφορό
τερο έδαφος: αποτέλεσμα μιας μακράς διαδικασίας αφομοίωσης δυτικών προ
τύπων. 


