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Το 1980, τρία αδέλφια στην Qiaotou ξεκίνησαν μια επιχείρηση 
μαζεύοντας κουμπιά από το δρόμο. Είκοσι πέντε χρόνια μετά, αυτή η 
απομακρυσμένη πόλη παράγει σχεδόν κάθε φερμουάρ και κουμπί που 
φοράμε. Πολύ κοντά, μία άλλη πόλη έχει γίνει το παγκόσμιο κέντρο 
παραγωγής οδοντοβουρτσών, ενώ μία τρίτη είναι τώρα η παγκόσμια 
πρωτεύουσα παραγωγής καλτσών.

Την επόμενη φορά που θα κατεβάσετε το φερμουάρ σας ή θα ξεκουμπωθείτε, 
κατευθύνετε τη σκέψη σας ανατολικά προς την Qiaotou. Ανεξάρτητα από το αν 
φοράτε φαρδιά jean, μια στενή φούστα ή αθλητική φόρμα, οι πιθανότητες είναι ότι το 
φερμουάρ ή τα κουμπιά σας προέρχονται από αυτή τη σκονισμένη, βρώμικη πόλη 
στην επαρχία Zhejiang. Τοποθετημένη ακριβώς στη μέση του πουθενά, η Qiaotou είναι 
το είδος του τόπου από τον οποίο μπορείτε να περάσετε χωρίς να παρατηρήσετε 
τίποτα. Είναι πολύ μικρή για να αναφέρεται στους περισσότερους δυτικούς χάρτες 
της Κίνας, είναι πολύ ασήμαντη για να αξίζει μια αναφορά στις εφημερίδες, και έτσι 
τόσο λίγο γνωστή, ώστε ελάχιστοι έξω από την τοπική κομητεία να έχουν ακούσει το 
όνομά της. Όμως, μέσα σε μόλις 25 χρόνια, αυτή η ταπεινή κοινότητα έχει 
καταστρέψει τους περισσότερους από τους διεθνείς ανταγωνιστές της, για να γίνει η 
αδιαφιλονίκητη παγκόσμια πρωτεύουσα των κουμπιών και των φερμουάρ.

Κατά την περίοδο αυτή, η Qiaotou έχει μεταμορφωθεί από ένα αγροτικό χωριό σε μία 
βιομηχανική υπερδύναμη - ένα μικρόκοσμο του τι έχει συμβεί σε ολόκληρη την 
κινεζική οικονομία. Είναι μια γνωστή ιστορία. Οι ορυζώνες έχουν εκκαθαριστεί και 
έχουν δώσει τη θέση τους σε εργοστάσια. Οι αγρότες έχουν γίνει βιομήχανοι. Το 
ποτάμι, το οποίο ήταν μια καθαρή πηγή άρδευσης, είναι τώρα βαριά μολυσμένο από 
έντονα χρωματισμένα πλαστικά απόβλητα.

Η εμπορική επανάσταση εδώ είναι σε μια κλίμακα και με ένα ρυθμό που υπερβαίνει 
οτιδήποτε συνέβη υπό τον Μάο Τσε Τουνγκ. Το πρώτο μικρό εργαστήριο ιδρύθηκε το 
1980 από τρία αδέλφια, που μάζεψαν τα πρώτα κουμπιά τους από το δρόμο. Τώρα τα 
700 οικογενειακά εργοστάσια της πόλης παράγουν 15 δισ. κουμπιά και 200 
εκατομμύρια μέτρα φερμουάρ το χρόνο.

Ο χαμηλών απαιτήσεων σε επενδύσεις, έντασης εργασίας βιομηχανικός αυτός 
κλάδος ήταν ιδανικός για αυτή την απομακρυσμένη κοινότητα. Και δεν θα μπορούσε 
να έχει επιλέξει το ξεκίνημά του καλύτερα. Η Qiaotou άρχισε να παράγει κουμπιά 
ακριβώς τη στιγμή που η Κίνα άρχισε να ντύνεται καλύτερα. Τη στιγμή που τα 



κοστούμια του Μάο πήγαν στην άκρη, και αντικαταστάθηκαν από τη δυτική 
γκαρνταρόμπα.

Αν κανείς ψάχνει για ένα κουμπί ακριβώς στο σωστό σχήμα, μέγεθος και από το 
κατάλληλο υλικό, αυτό είναι το μέρος για να έρθει. Κάθε μέρα, οι σύζυγοι και οι κόρες 
των ιδιοκτητών των εργοστάσιων πλασάρουν βουνά από πλαστικά, υφασμάτινα, 
δερμάτινα και μεταλλικά δείγματα στη Market Street, όπου η πόλη μπορεί να 
υπερηφανεύεται ότι έχει 1.300 καταστήματα τα οποία πωλούν 1.400 ποικιλίες 
κουμπιών.

Και πράγματι οι αγοραστές συρρέουν από όλο τον κόσμο. Γοητευμένοι από τιμές 
χαμηλότερες από ένα λεπτό ανά φερμουάρ και αξιοπρεπή ποιότητα, διεθνείς 
αλυσίδες καταστημάτων και οίκους μόδας κάνουν τις προμήθειές τους όλο και 
περισσότερο από την αγορά της Qiaotou. Το τοπικό εμπορικό επιμελητήριο εκτιμά ότι 
τρία στα πέντε κουμπιά στον κόσμο παράγονται στην πόλη. Εξάγονται περισσότερα 
από δύο εκατομμύρια φερμουάρ την ημέρα, καθιστώντας την το μεγαλύτερο 
παραγωγό του 80% του μεριδίου της Κίνας στη διεθνή αγορά φερμουάρ.
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