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Τά σημερινά εργοστάσια τής έριο βιομηχανίας ήταν ά
γνωστα στήν εποχή πού άναφερόμεθα. Τά άντικαθιστοϋσε 
ή ρόκα, ό άργαλειός καί τό ξενύχτι τής νοικοκυράς. Ωσ
τόσο τά πρωτόγονα αύτά μέσα έγιναν αιτία νά γίνη γνω
στή ή Θεσσαλία σ’ όλον τόν τότε πολιτισμένον κόσμο, κυ
ρίως χάρις στον πρωτότυπο συνεταιρισμό των Άμπελα- 
κίων, πού έδωσε στή σκοτεινή εκείνη γιά τήν πατρίδα μας 
εποχή, πολλή δόξα στό σκλαβωμένο έλληνικό γένος. Πα
ράλληλα προς τά Άμπελάκια κι’ άλλες κωμοπόλεις καί 
μεγαλοχώρια τής Θεσσαλίας, όπως ό Τίρναβος, ή Έλάσ- 
σώνα, ή Τσαρίτσανη κ.ά., άνέπτυξαν βιοτεχνίες, μαζί δέ 
μ’ αύτά καί τό άγραφιώτικο χωριό Γράλιστα.

Ή Γράλιστα τήν εποχή εκείνη εϊχε μεγάλη κτηνοτρο
φία καί κυρίως αίγοειδή. Τό μαλλί τής γίδας (τραγόμαλλο) 
στάθηκε άφορμή, νά άναπτυχθή στό χωριό αύτό ή βιοτε
χνία τοΰ τραγόμαλλου μέ τό όποιο κατασκευάζαν διά
φορα είδη στρωμνής καί ίπποσκευής, όπως υφαντά γιά 
στρωσίδια (τσόλια) καλύμματα καί ζώστρες ζώων, σακ- 
κιά, δισάκκια, ντροβάδες, (χειλωτήρες) γιά τήν «ταή» των 
ζώων, ληνόσακκια (έλαιόπανα) καί κυρίως άραιό ύφασμα 
γιά τή δεματοποίηση τοΰ καπνού, καθώς καί κάπες. Είχε 
μάλιστα πάρει τόση έκτασι ή επεξεργασία τοΰ τραγόμαλ
λου ώστε ν’ άπασχολοΰνται σ’ αύτήν καί εργάτες, ντόπιοι 
καί ξένοι άκόμη. Δέκα μόνον οικογένειες, πού άσχολία 
τους ήταν ή κτηνοτροφία, δέν είχαν άργαλειούς. Οί υπό
λοιπες εργάζονταν στό τραγόμαλλο. Φυσικά, ή κτηνοτρο
φία δέν έπαρκοΰσε νά προμηθεύση μαλλί γιά τόσα χέρια, 
γι’ αύτό κατάφευγαν καί σ’ άλλες κτηνοτροφικές περιφέ
ρειες, κυρίως τής περιοχής Σερρών. Σ’ αύτό συνετέλεσαν 
πολύ οί έκεΐ έγκατεστημένοι Γραλιστινοί. Ή παράδοσι 
άναφέρει ότι μέσφ αότών τά υφαντά τής Γράλιστας διο
χετεύονταν, όχι μόνον στά Άμπελάκια άλλά καί στή Κο
ζάνη, στίς Σέρρες, τήν Κωνσταντινούπολι καί στήν Τερ
γέστη άκόμη. ’Επικράτησε μάλιστα νά λέγεται ώς σήμερα 
γιά μερικούς νεόπλουτους «’Ορέ στίς Σέρρες σ’ είχα;» ή 
«στό Τριέστ’ σ’ είχα;». Τά βιοτεχνικά αύτά προϊόντα άν- 
ταλλάσσονταν μέ υφάσματα καί άλλα έμπορεύματα μέέναν 
τύπο «Κλήριγκ» όπως θά λέγαμε σήμερα, πράγμα πού δεί
χνει ότι τά υφαντά τής Γράλιστας ήταν καλής ποιότητος. 
Τά έδιναν μάλιστα σέ ποσότητες καί στήν αύτή τιμή — 
όπως σήμερα τόν καπνό — κατά συνεταιρικόν τρόπο.

'Η βιοτεχνία αύτή τοΰ τραγόμαλλου διατηρήθηκε στή 
Γράλιστα ώς τις άρχές τοΰ αιώνα μας. Μέ τήν διάδοσι ό
μως τής λινάτσας καί τήν βιομηχανική έπεξεργασία τοΰ 
μαλλιού, ή Γραλιστινή βιοτεχνία άρχισε νά φθίνη, ώσπου 
κατήντησε στίς μέρες μας νά υπάρχουν στό χωριό αύτό 
δύο μόνον υφαντές.

Έτσι — άπλώς γιά τήν ιστορία — άπέμεινε στούς Γρα- 
λιστινούς μονάχα τό όνομα «Τραγομαλλάδες».

Παράλληλα όμως προς τό τραγόμαλλο οί Γραλιστινοί 
είχαν καί άνεπτυγμένη σηροτροφία. 'Ως τελευταία ύπήρχε 
στό χωριό πληθώρα άπό σκαμνιές (μουριές). Άλλά καμ- 
μιά άλλη έπεξεργασία δέν γινόταν στούς βόμβυκες έκτος

Προϊόν της γραλιστινης βιοτεχνίας

άπό τά «ζεμάτισμά»1 τους. Ή έπεξεργασία τοΰ μαλλιοΰ 
τής γίδας καί τοΰ κουκουλιοΰ άπέδιδε άρκετά. Αύτό μαρ
τυρεί τό γεγονός ότι, ένώ ή περιοχή τής Γράλιστας είναι 
άγονη, είχεν έν τούτοις άρκετό πληθυσμό.

Κατά τήν άπελευθέρωση τής Θεσσαλίας τό 1881 είχε 
815 κατοίκους, τρεις μεγάλες έκκλησιές μέ τρεις ιερείς 
καί σχολείο μέ δασκάλους πού τούς πλήρωναν οί γονείς 
τών μαθητών. Τά σπίτια ήταν όλα μεγάλα άν καί σέ διά
στημα 32 έτών είχε πάθει δύο ολοκληρωτικές καταστρο- 
δές διότι κάηκε άπό τούς Τούρκους καί τό 1822 καί τό 
1854.

Διατηρούσε, έπίσης, ώς τις άρχές τοΰ αιώνα μας 5 παν
τοπωλεία, 4 κρεοπωλεία, 3 Καφενεία, 2 ραφτάδικα, 2 υπο
δηματοποιεία καθώς καί μαγειρείο. Αύτά δέ όλα δείχνουν 
τήν οικονομικήν της άνθησι.

Τό παρακάτω τραγούδι πού τό τραγουδούσαν στή Γρά
λιστα, καθώς καί σ’ άλλα χωριά όπου ύπήρχαν «Ύφαν- 
τάδες», θέλει τόν ύφαντή χωμένον στή φτώχεια, ένώ στή 
Γράλιστα συνέβαινε άκριβώς τό άντίθετο.

«Ανυφαντής μας τή Λαμπρή 
λαμπρά ’ναι φορεμένος.
Φορεϊ τράϊο2 πουκάμισο 
καί μιά τριχιά ζωμένος.
Κομμάτι άπό παλιότσαργα3 
στραβά μαντηλωμένος.

Ανυφαντής μας πλούτηνε 
κι άγόρασε μιά μούλα4
Άπ’ τόνα πόδ’ ήτανε κ’ τσή 
κι’ άπ’ τ’ άλλο δέν πατάει,
Άπ’ τόνα μάτι ήταν στραβή 
κι’ άπ’ τ’ άλλο δέν φωτάει».

1. βούτημα σέ βραστό νερό.
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2. Τραγίσιο,
3. παλιά βελέντζα
4. μουλάρι.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:25:11 EEST - 54.226.8.97


