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Οι έλληνες της Αιγύπτου ποτέ δεν ξέχασαν την πρώτη τους πατρίδα και με κάθε
τρόπο και ευκαιρία προσπάθησαν να συμβάλλουν στην ανάπτυξή της. 
Έτσι στις αρχές του 20ου  αιώνα αλλά και αργότερα, έγιναν προσπάθειες να διαδοθεί
στην Ελλάδα εκείνο που ήξεραν να κάνουν με μεγάλη επιτυχία πάνω από πενήντα
χρόνια στην Αίγυπτο δηλ. η καλλιέργεια του καλύτερου βαμβακιού στον κόσμο, του
αιγυπτιακού βαμβακιού. 

Εκείνη  την  εποχή  δύο  είδη  βαμβακιού  καλλιεργούντο  στην
Παλαιά Ελλάδα, το εγχώριο μικρόκλωστο  και το Αμερικανικό.
Η  παγκόσμια  επικράτηση  του  Αιγυπτιακού  βαμβακιού  και  ο
γρήγορος  πλουτισμός  των  βαμβακέμπορων  της  Αιγύπτου,
μεταξύ  αυτών  αρκετοί  έλληνες  που  για  μια  μεγάλη  περίοδο
είχανε δεσπόζουσα θέση στις διάφορες φάσεις της καλλιέργειας
και εμπορίας, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, του βαμβακιού,
κέντρισαν  το  ενδιαφέρον  των  ελλήνων  παραγωγών  και  έτσι

έγινε προσπάθεια να διαδοθεί το Αιγυπτιακό βαμβάκι στην Ελλάδα. Εξάλλου αρκετοί
αιγυπτιώτες που είχανε επιστρέψει γνώριζαν καλά το αντικείμενο και αποτελούσαν
μια πλούσια πηγή γνώσεων γύρω από το αιγυπτιακό βαμβάκι. Αρκετοί από αυτούς,
Πηλιορείτες,  είχανε ασχοληθεί με την καλλιέργεια και εμπορία του βαμβακιού στην
Αίγυπτο  και  ιδιαίτερα  στη  Σαρκία  με  πρωτεύουσα  το  Ζαγαζικ  όπου  και  εκεί
κυριαρχούσε το πηλιορείτικο στοιχείο.    
Ένας από αυτούς, ο Κωστής Αργύρης, πρώην γαιοκτήμονας της Σαρκίας, επέστρεψε
το 1902 από την Αίγυπτο για οικογενειακούς λόγους και εγκαταστάθηκε στο Βόλο.
Γύρω  στο  1905  ο  Κ.  Αργύρης  έσπειρε,  δοκιμαστικά,  τις  αιγυπτιακές  ποικιλίες
«Αφίφι»  και  «Βόλτου»  στα  χωράφια  του  δίπλα  στο  Βόλο  και  τη  Στυλίδα  με

«αποτελέσματα λαμπρά και περίφημα» όπως λέει ο ίδιος.
Στο  Βόλο  «παρά  τας   δυσμενείς  καιρικάς  επιδράσεις
παρήχθησαν  κατά  στρέμμα  80  οκάδες  ανεκκοκκίστου
βάμβακος,  εκ  δε  των  εν  Στυλίδι,  αίτινες  ηρδεύθησαν
κατά στρέμμα 120 οκάδες».  Ο ίδιος συνεχίζει  λέγοντας
ότι «οι σοφοί τότε Αιγύπτιοι Πηλιορείται με εμυκτήριζον
διότι  επεδίωκον  χιμαίρας»  η  προσπάθεια  του  όμως
απέδωσε με αποτέλεσμα « η έκθεσις του Βόλου του 1905
με ικανοποίησεν ηθικώς, διότι εξέθεσα εν αύτη δένδρον
βάμβακος  είδους  Γιάνοβιτς  με  650 κάρυα,  όπερ  αληθή
προξένησε κατάπληξιν εις τους Πηλιορείτας Αιγυπτίους,
ηξώθην δε και χρυσού βραβείου».
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    Τα Ζωγράφεια Κτήματα 

Τα αποτελέσματα των προσπαθειών του Κ. Αργύρη προκάλεσαν το ενδιαφέρον του
Σόλωνα Χρηστάκη-Ζωγράφου, τσιφλικά αλλά και βιομηχάνου της Θεσσαλίας που
είχε ήδη εγκαταστήσει το  πρώτο εργοστάσιο παραγωγής ζάχαρης στην Ελλάδα από
το 1894 το οποίο έκλεισε στο τέλος του 1909, που ζήτησε από τον Κ. Αργύρη να
προσφέρει  τα  φώτα του και  την  πείρα  του  για  την  καλλιέργεια  του  Αιγυπτιακού
βαμβακιού στα χωράφιά του στην περιοχή Λαζαρίνα των Τρικάλων. Η δοκιμή άρχισε
το 1905 με 35 στρέμματα για να επεκταθεί η καλλιέργεια σταδιακά μέσα σε 5 χρόνια
στα  4000  περίπου  στρέμματα.  Τα  αποτελέσματα  ήτανε  ενθαρρυντικά,  με
στρεμματικές αποδόσεις από 96 οκάδες σε μια έκταση 270 στρεμμάτων, μέχρι 105
οκάδες σε μια έκταση 130 στρεμμάτων ανεκκόκκιστου βαμβακιού με δυνατότητα να
φτάσει τις 150 οκάδες σε μικρότερης όμως έκτασης αγρούς, με προοπτική η μέση
απόδοση να υπερβεί τις 120 οκάδες σε έκταση 1000 στρεμμάτων. Στο χωριό Καππάς
η ποικιλία «Βόλτος» είχε απόδοση 300 οκάδες σύσπορου βαμβακιού έναντι  102,1
οκάδες εκκοκκισμένου βαμβακιού δηλ. πάνω από το μέσο όρο του ένα προς τρία
(1/3).  Τα  αποτελέσματα  αυτά  απέδειξαν  ότι  το  Αιγυπτιακό  βαμβάκι  μπορεί  να
ευδοκιμήσει στη θεσσαλική πεδιάδα με ενθαρρυντικά οικονομικά αποτελέσματα.  
Αποτέλεσμα  των  επιτυχιών  ήτανε  η  εγκατάσταση  εκκοκκιστηρίου  από  6
εκκοκκιστικές  μηχανές  τύπου  «Πλαττ»  PLATT οι  οποίες  εστάλησαν  από  την
Αίγυπτο,  αφρίτας  για  τα  υπολείμματα  του  σπόρου  στο  βαμβάκι  και  υδραυλικού
πιεστηρίου.   
Την ίδια περίοδο που άρχισε τα πειράματά του ο Κ. Αργύρης,  το Υπουργείο των
Εσωτερικών  αποφάσισε  να  κάνει  δοκιμές  καλλιέργειας  αιγυπτιακού  βαμβακιού
στους  διάφορους  Γεωργικούς  Σταθμούς  του  Κράτους.  Έτσι  ζήτησε  από  το
Επιμελητήριο  Αλεξανδρείας  βαμβακόσπορο  για  δοκιμαστική  καλλιέργεια  όπου  ο
εξαγωγικός οίκος Χωρέμη-Μπενάκη και Σια ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα στέλνοντας
150 οκάδες, από 50 οκάδες των ποικιλιών Μίτ-Αφίφι, Ιωάννοβιτς και Αμπάσσι για
τους γεωργούς της Πελοποννήσου. Η δοκιμή αυτή απέτυχε λόγω της απειρίας των

Ελλήνων  γεωργών  για  την  καλλιέργεια  του  αιγυπτιακού
βαμβακιού.    
Τον Ιούνιο του  1905 ο Αντώνης Παραχειμώνας,  Πηλιορείτης
που  έμενε  στο  «Σαμαντήλ»  δίπλα στο σταθμό  Κουέσνας  στη
Σαρκία, συναντήθηκε με τον Υπουργό Εσωτερικών Κυριακούλη
Μαυρομιχάλη και προσέφερε  να δωρίσει αρκετή ποσότητα του
πολλά υποσχόμενου νέου σπόρου βάμβακος «Ασίλι» ή «Ασίλι-
Αφίφι», δικής του εφεύρεσης τον οποίο, σε συνεργασία με τον
οίκο  J.  Planta et Cie στο  Ζαγαζίκ,  είχε  καλλιεργήσει  και
πούλησε με 4 τάλιρα το καντάρι πάνω από την τρέχουσα τιμή.
Έτσι στέλνει 1000 οκάδες νέου βαμβακόσπορου στο Υπουργείο

Εσωτερικών.  Δυστυχώς  η  ανάπτυξη  του  «Assili»  δεν   εκπλήρωσε  τις  υψηλές
προσδοκίες  που  του  προσδόθηκαν  με  την  ανακάλυψη  του  και  σταδιακά
εγκαταλείφθηκε όπως έγινε και με τις περισσότερες αιγυπτιακές ποικιλίες. Για την
ιστορία  την  ίδια  περίοδο  γερμανική  εταιρεία  προσπάθησε  να  προωθήσει  την
καλλιέργεια του Αυστραλιανού βαμβακιού «Caravonica» χωρίς όμως επιτυχία.   
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Εμμανουήλ Μπενάκης 1  ος   Υπουργός Γεωργίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Λίγα χρόνια αργότερα, τον Ιανουάριο του 1911, υπουργός Γεωργίας, Εμπορίου και
Βιομηχανίας  αναλαμβάνει  ο  Εμμανουήλ
Μπενάκης,  άριστος  γνώστης  της  παραγωγής,
επεξεργασίας  και  εμπορίας  του  αιγυπτιακού
βαμβακιού,  και  έτσι  η  καλλιέργεια  του
αιγυπτιακού  βαμβακιού  μπαίνει  σε  μια
οργανωμένη βάση. Για καλύτερη οργάνωση και
εποπτεία   μετακαλεί  από την Αίγυπτο τον Κ.
Αργύρη και τον Καρακατσάνη. Ο Κ. Αργύρης
συνεργάζεται  με  το  Υπουργείο  Γεωργίας  ως

υπεύθυνος  για  την  καλλιέργεια  του  βαμβακιού  στη  Φθιώτιδα  και  Θεσσαλία  ο  δε
Καρακατσάνης για την Αττικό-Βοιωτία και Πελοπόννησο. 
Οι Έλληνες της Αιγύπτου συνέχισαν να ενθαρρύνουν την προσπάθεια καλλιέργειας
του αιγυπτιακού βαμβακιού και σε άλλες περιοχές όπου οι έμποροι από το Ζαγαζίκ
και τη Μοραλία, με την ευκαιρία της επίσκεψης του βουλευτή Μεσσηνίας Δημητρίου
Κανελλοπούλου,  στέλνουν  δωρεάν  «υπερπεντακοσίας  οκάδας  βαμβακοσπόρου
εκλεκτοτάτης  ποιότητος,  παρέσχον  δε  και  πλείστας  εγγράφους  οδηγίας  περί  της
καλλιεργείας ταύτης, τας οποίας ανέλαβεν ο εν λόγω βουλευτής όπως μεταδώση εις
τους  γεωργούς του Νομού Μεσσηνίας.  Χθες δε εκομίσθησαν εις  Πειραιά αρκετοί
σάκκοι του βαμβακοσπόρου τούτου, το οποίον ανέλαβε να διανείμη ο βουλευτής κ.
Κανελλόπουλος εις την Μεσσηνίαν». 
Αποτέλεσμα όλων των προσπαθειών τη θερινή περίοδο του 1911 καλλιεργήθηκαν
6650 στρέμματα αιγυπτιακού βαμβακιού εκ των οποίων τα 5543 στρέμματα στην
Θεσσαλία. Η εφημερίδα «Ακρόπολις» σημειώνει ότι «δια την βαμβακοφυτείαν ... αι
εκλεκταί  παραλλαγαί  βάμβακος  Αιγυπτιακού,  του  οποίου  η  εμπορική  αξία  είναι
διπλασία σχεδόν της του εγχωρίου, ως απέδειξαν αι εν τοις κτήμασι του Γ. Ζωγράφου
επανειλημμέναι  και  εις  ευρείαν  κλίμακα  δοκιμαί  (εν  Θεσσαλία),  αναμφισβήτητον
είναι  ότι  θα  επιτύχωσιν  έτι  μάλλον  εις  πολλάς  επαρχίας  της  Ελλάδος  με  εδάφη
γόνιμα, φύσει δροσερά ή ποτιστικά και εις θερμά ιδία μέρη».       
Όμως  οι  πόλεμοι  που  ακολούθησαν,  από  το  1912  μέχρι  το  1922  διέκοψαν  την
προσπάθεια της συστηματικής καλλιέργειας του βαμβακιού στην Ελλάδα η οποία θα

επαναληφθεί  αργότερα  με  την  εγκατάσταση  του  Αντώνη
Εμμ. Μπενάκη στην Ελλάδα και την ίδρυση του Ινστιτούτου
Βάμβακος το οποίο συνέβαλε στη γρήγορη και συστηματική
εκμετάλλευση της βαμβακοκαλλιέργειας και ιδιαίτερα στην
δημιουργία  προσαρμοσμένων  ποικιλιών.  Έτσι  κλείνει  ο
πρώτος  κύκλος  των  προσπαθειών  της  καλλιέργειας  του
αιγυπτιακού βαμβακιού αλλά και γενικότερα του βαμβακιού
στην Ελλάδα.    
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