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� ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

� ΓΕΩΡΓΙΟΣ Φ. ΛΙΑΚΟΣ
� ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΛΙΑΚΟΣ
� ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΗΣΗΣ



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το σαπούνι από ελαιόλαδο χρησιµοποιείται εδώ και
αιώνες στη Μεσόγειο, τόσο για την προσωπική

υγιεινή όσο και ως γενικής χρήσης καθαριστικό. Το
αγνό σαπούνι ελαιολάδου θεωρείται το καλύτερο
καθαριστικό για το δέρµα, καθώς αποφράσει τους

πόρους του δέρµατος αποµακρύνοντας
αποτελεσµατικά τη σκόνη, λιπαρά κατάλοιπα και

νεκρά κύτταρα. Φτιάχνεται από φυσικές πρώτες ύλες
και το τελικό προϊόν δεν περιέχει καθόλου πρόσθετα.



Μύθοι για το Σαπούνι

�Σύμφωνα με την Ελληνική μυθολογία,
το σαπούνι κατάγεται από

την αρχαία Ελλάδα και συγκεκριμένα από

τη Λέσβο. Τα ζωικά υπολείμματα και τα

καμένα λίπη από θυσίες ζώων, μαζί
με τις στάχτες από ξύλα σχημάτιζαν ένα

κίτρινο ρυάκι που κατέληγε στο ποτάμι.
Οι νοικοκυρές που έπλεναν στο ποτάμι

διαπίστωσαν ότι με το κίτρινο νερό τα ρούχα καθάριζαν καλύτερα.

�Το σαπούνι πήρε το όνοµά του προς τιµήν της ποιήτριας Σαπφούς που
έζησε εκείνη την περίοδο στη Λέσβο και αποτελεί µια παράφραση του
ονόµατος της.

�Υπάρχει και η ιταλική εκδοχή του µύθου, 
σύµφωνα µε την οποία το παραπάνω σκηνικό
ελάµβανε χώρα στον ποταµό Τίβερη, στους
πρόποδες του όρους Σάπο, όπου έπλεναν τα
ρούχα τους οι αρχαίες Ρωµαίες. Το σαπούνι
(σάπων) πήρε το όνοµά του από το βουνό.



ΙΣΤΟΡΙΑΙΣΤΟΡΙΑ
Ποτέ ανακαλύφθηκε το σαπούνι;

�Οι πρώτες καταγραφές στοιχείων
για την παραγωγή υλικών που
µοιάζουν µε σαπούνι χρονολογούνται
γύρω στο 2800 π.Χ. στην αρχαία
Βαβυλώνα.

�Ένας τύπος για σαπούνι που
αποτελείται από νερό, αλκάλια, και
έλαιο κάσιας βρέθηκε "γραµµένη" σε
πήλινο δίσκο στη Βαβυλώνα γύρω
στο 2200 π.Χ.

�Ο πάπυρος Ebers (Αίγυπτος, 1550 
π.Χ.) δείχνει ότι οι αρχαίοι Αιγύπτιοι
λούζονταν τακτικά και συνδύαζαν
έλαια ζωικά και φυτικά µε αλκαλικά
άλατα για να δηµιουργήσουν κάτι που
έµοιαζε µε σαπούνι. 



ΜεσαίωναςΜεσαίωνας –– ΑναγέννησηΑναγέννηση

� Οι σαπωνοποιοί στη Νάπολι είχαν
δηµιουργήσει συντεχνία κατά τα τέλη του
6ου αιώνα, ενώ κατά τον 8ο αιώνα η
σαπωνοποιία ήταν πολύ γνωστή τόσο
στην Ιταλία όσο και στην Ισπανία.

�Στην Γαλλία κατά το δεύτερο ήµισυ του

15ου αιώνα η ηµιβιοµηχανική

σαπωνοποιία είχε συγκεντρωθεί σε

ορισµένα κέντρα όπως η Τουλόν, η Ιέρ και

η Μασσαλία.

�Από τον 16ο αιώνα και ύστερα άρχισαν να

παράγονται στην Ευρώπη πιο

εκλεπτυσµένα σαπούνια, µε χρήση φυτικών

ελαίων και όχι ζωικών λιπών. 



ΣύγχρονηΣύγχρονη εποχήεποχή

�Μέχρι την εποχή της βιοµηχανικής επανάστασης η σαπωνοποιία
ήταν κλάδος σχετικά µικρής κλίµακας και τα παραγόµενα
σαπούνια ήταν "σκληρά.

�Το 1789, όµως, ο Άντριου Πίαρς παρασκεύασε στο Λονδίνο ένα
σχεδόν διάφανο σαπούνι, ενώ ο γαµπρός του Τόµας Μπάρατ
ίδρυσε το 1862 εργοστάσιο σαπουνιών στο Άιλγουερθ.

�Οι αδελφοί Ουίλιαµ και Τζέιµς Λέβερ δηµιούργησαν το 1886 µια
µικρή βιοµηχανία σαπουνιών µε την επωνυµία "Lever 
Brothers", η οποία υπάρχει και σήµερα υπό την επωνυµία
«Unilever».



ΗΗ σαπωνοβιοµηχανίασαπωνοβιοµηχανία στηνστην ΕλλάδαΕλλάδα

Στην Ελλάδα ,στο Πλωμάρι της Λέσβου, από
το 1843 έως το 1928 υπήρχαν 22 
σαπωνοποιεία τα οποία έκαναν

εξαγωγές από την Κωνσταντινούπολη μέχρι

την Αλεξάνδρεια ακόμη και τη Νέα Υόρκη. 
Σήμερα, δραστηριοποιούνται αρκετές
εταιρείες παραγωγής σαπουνιών όπως η

Ελαϊδα στη Λάρισα από το 1913 καθώς και
Παπουτσάνης, Γ. Μαλικούτης - "Αρκάδι" κτλ. 
ενώ μια από τις πλέον γνωστές στην εποχή

της εταιρεία ήταν η "Αλεπουδέλης", 
ιδιοκτησία της οικογένειας του ποιητή

Οδυσσέα Ελύτη. 



Στα τέλη του 19ου αιώνα στον τοµέα της σαπωνοποιίας δραστηριοποιούνται
πολλές περιοχές της Λέσβου (κυριότερες: Μυτιλήνη, Πέραµα, Πλωµάρι) και
από τις αρχές του 20ου αιώνα κάνουν την εµφάνισή τους τα πρώτα ισχυρά
σωµατεία. Η Λέσβος το 1919 αναλάµβανε το 54% των συνολικών ελληνικών
εξαγωγών σαπουνιών και διέθετε το 50% των µεγάλων ατµοκίνητων
σαπωνοποιείων (όπως των Ρουσέλη, Γεωργαντέλη, Τραγάκη και
Παπουτσάνη). 

Σαπωνοποιία Λέσβου

Σαπωνοποιίο Γεωργαντέλη



Το επάγγελµα του σαπωνοποιού
ήταν ευρέως διαδεδοµένο στο νησί
της Λέσβου, αφού η πρώτη ύλη για
την κατασκευή σαπουνιού είναι το
λάδι, που υπήρχε σε αφθονία. 



ΣαπωνοποιείοΣαπωνοποιείο ΠατούνηΠατούνη

Στον αστικό ιστό της Κέρκυρας, στην καρδιά της παλιάς
βιοµηχανικής πόλης, διατηρείται ένα αυθεντικό κοµµάτι του
βιοτεχνικού παρελθόντος. Το ιστορικό Σαπωνοποιείο Πατούνη, 
που γνώρισε µεγάλη ακµή, λειτουργεί ακόµη και σήµερα σε ένα
οίκηµα που χτίστηκε το 1891 για να λειτουργήσει αρχικά, ως
υποκατάστηµα του οίκου Μπαζάκη – Πατούνη, που ιδρύθηκε στη
Ζάκυνθο το 1850.



Η επιχείρηση «Πατούνη» διατήρησε τα παραδοσιακά
µηχανήµατα που χρησιµοποιήθηκαν εδώ και µερικές γενεές
για την παρασκευή του σαπουνιού από ελαιόλαδο και
συνεχίζει µία τεχνογνωσία που δεν σώζεται πουθενά αλλού
στην Ελλάδα.



Σαπωνοποιία Αλεπουδέλη

Γνωστή σαπωνοποιία από το 1830, που εδρεύει στον Πειραιά. 
Ιδρυτές οι γονείς του ποιητή Οδυσσέα Ελύτη που ξεκίνησαν
από την Κρήτη για τον Πειραιά όπου και ίδρυσαν την αρχική
σαπωνοποιία. Κύρια συστατικά των σαπουνιών το καθαρό
ελαιόλαδο και η εκλεκτή απαλότητα.



Η ιστορία ξεκινά το 1870 στο Πλωµάρι της Λέσβου. Εκεί ο ∆ηµήτρης
Παπουτσάνης ιδρύει το πρώτο ατµοκίνητο εργοστάσιο παραγωγής
ελαιολάδου. Η αγάπη του για την σαπωνοποιία και η βαθιά γνώση
του για το θαλάσσιο εµπόριο, τον βοηθούν να δηµιουργήσει µια
ανθηρή επιχείρηση που βασίζεται στο εµπόριο σαπουνιού µε λάδι
ελιάς, στην ευρύτερη περιοχή. Το 1913 οι παραγωγικές
εγκαταστάσεις µεταφέρονται στον Πειραιά και το 1965 στην κάτω
Κηφισιά.

Από το 2001 η Παπουτσάνης
βρίσκεται στη Ριτσώνα Ευβοίας, 
στην οποία εγκαινίασε το νέο
υπερσύγχρονο εργοστάσιο της, το
µεγαλύτερο εργοστάσιο
παραγωγής σαπουνιού στα
Βαλκάνια και ένα από τα
µεγαλύτερα στην Ευρώπη. Μαζί µε
αυτό εγκαινιάζεται και µια νέα
εποχή εκσυγχρονισµού και
δηµιουργικής πορείας της εταιρείας.



Εργοστάσιο ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ, Ελαιουργείο και Σαπωνοποιείο
στο Πλωµάρι της Λέσβου, 1870



ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
"ΑΝΑΤΟΛΗ" (A.B.E.A.)



Η εταιρεία ξεκίνησε ως ιδιωτική
βιοµηχανία το 1889, µε ιδρυτή
το Γάλλο χηµικό Ιούλιο ∆έη, για
παραγωγή πυρηνελαίου απ’
την επεξεργασία ελαιοπυρήνα. 
Το 1917 πέρασε στα χέρια
τεσσάρων Χανιωτών
επιχειρηµατιών, που
επεκτάθηκαν σε εµπορία-
επεξεργασία ελαιολάδου και
σαπωνοποιία, ενώ απ’ το 1951 
έχει συνεταιριστικό χαρακτήρα. 
Με κύρια ενασχόληση το
ελαιόλαδο. Το σαπωνοποιίο
της εδρεύει στο ∆ήµο
Κεραµειών Χανίων κι έχει
σηµαντική εξαγωγική
δραστηριότητα.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ "ΑΝΑΤΟΛΗ" (A.B.E.A.)





Η εταιρεία σαπωνοποίησης ιδρύθηκε το 1946 από το Γεώργιο
Μαλικούτη µε την επωνυµία "Αρκάδι", ονοµασία που δόθηκε για
να τιµηθεί η ιστορική Μονή Αρκαδίου στο Ρέθυµνο, αλλά και η
οµώνυµη επαρχία, ονοµαστή για την ελαιοπαραγωγή της. Η
εταιρεία ξεκίνησε φτιάχνοντας, από τα ελαιόλαδα της περιοχής
που έµεναν αδιάθετα λόγω υψηλής οξύτητας, λευκό σαπούνι σε
µεγάλες άσπρες πλάκες, ταµπακάς, καθώς και σε ξέσµατα, 
νιφάδες. Έτσι, σε µια εποχή που η παραγωγή αποτελούνταν
κατά κύριο λόγο από πράσινο σαπούνι, η σαπωνοποιία
"Αρκάδι" διαφοροποιήθηκε.



«Ελιά σηµαίνει ζωή, τροφή, φροντίδα. 
Φανταστείτε έναν κόσµο χωρίς την ελιά», 



Η εταιρεία Ελάα ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2013 στην Βιοµηχανική περιοχή
της µάνδρας Αττικής σε χώρο 4000 τ.µ. µε στεγασµένους χώρους 550 τ.µ. 
Απαρτίζεται από ανθρώπους µε µεράκι και πάθος για την συνέχιση της
παράδοσης .Η αυξηµένη ζήτηση για φυσικά προϊόντα, χωρίς προσθήκη
χηµικών, ώθησε παρά τις αντίξοες συνθήκες, στη δηµιουργία της ΕΛΑΑ
προς τιµή αυτού του πολύτιµου δέντρου και του καρπού της .

ΣΑΠΩΝΟΠΟΙΪΑ ΕΛΑΑ





∆ειλά δειλά το σαπούνι ελαιολάδου τα τελευταία χρόνια
ξανακερδίζει έδαφος στις εξαγωγές και στις τουριστικές
περιοχές της χώρας. Μικροί παραγωγοί δηµιουργούν κυρίως
διακοσµητικά σαπούνια, που είτε είναι αποκλειστικά
ελαιολάδου είτε περιέχουν εκχυλίσµατα βοτάνων.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Σήµερα που η τάση για λιγότερα χηµικά στη ζωή µας
κερδίζει έδαφος, το σαπούνι ελαιολάδου ατενίζει το µέλλον
µε καλύτερους οιωνούς.


