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ΛΕΣΒΟΣ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣR (1462) ΜΕ ΡΙ Τ 

ΤΕΛΗ ΤΟΥ 18°" ΑΙΩΝΑ 

Η βίαιη ενσωμάτωση της Λέσβου (1462) στην επεκτεινόμενη τοτε 

Οθωμανική αυτοκρατορία, επαναπροσδιόρισε, για τους αιώνες που 

ακολούθησαν την κοινωνικοοικονομική φυσιογνωμία, την οι1(1.στι1Cή 

διάρθρωση και τη γεωπολιτική της θέση . 

Δίπλα στη μικρασιατική ακτή ή κάτω απο τη χερσόνησο της Ίδης, 

διάσπαρτη από κάστρα 1Cαι ασφαλή λιμάνια, η νήσος θεωρήθηκε από την 

γ ψηλή Πύλη και ήταν στρατηγικό σημείο για τη διενέργεια ή την αποτροπή 

πολεμικών επιχειρήσεων και αΡΎότερα εμπορικός κόμβος όπου 

διασταυρώνονται τα εμπορικά δρομολόγια της Μεσογείου . 

Τα μεγέθη και οι αποστάσεις εικονογραφούν την προνομιακή θέση που 

κατέχει στο αρχιπέλαγος. Μεγάλη, ορειvή, και δασώδης «πολύκαρπος και 

ποικzλόκαρπος» καλύπτει έκταση 1.614 τετραγωνικά χιλιόμετρα . Δύο μεγάλοι 

και πλούσιοι σε αλιεύματα κόλποι της Καλλονής και της Γέρας και τέσσερις 

οροσειρές του Λεπέτυμνου, του Ολύμπου, του Ορδύμνου και της Αμαλής, 

διαιρούν σε ισάριθμα γεωγραφικά διαμερίσματα και οικιστι1Cά σύνολα.~~-~ 

Μαρτυρημένη από την αρχαιότητα η καλλιέργεια της ελιάς καθορίζεί, μέχρι 

και σήμερα, τη φύση και την έκταση των αγροτικών δραστηριοτήτων, 

συμπροσδιορίζει τις κοινωνικές δομές τους ρυθμούς ζωής την κατανομή του 

πληθυσμού και τις θέσεις των οικισμών. 1 

Αρχεια1Cές πηγές και περιηγητικά κείμενα μνημονεύουν για τους αιώνες της 

οθωμανοκρατίας, την π~ραγωγή επίσης σταφυλιών, κυρίως στην πεδιάδα της 

Καλλονής, στην Πέτρα και στη Μήθυμνα, εξαιρετικού κρασιού, σιτηρών που 

καλλιεΡΎούνται σχεδόν μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα, βελανιδιών για την 

κατεργασία των δερμάτων, αλατιού για τη συντήρηση των ελιών και των 

τροφίμων, σύκων, ρετσινιού , αλλά κ:αι κτηνοτροφικών προιόντων που οι 

Ι . Γ1 Αργύρης. Λέσβος: Από την ΙCατάκτηση (1462) στη σύγχρονη εποχή, Λέσβος η Αιολι!Cή, Αθήνα 1995, σελ. 36 



ταξι6ιώτες τα εύριmcαν πλούσια στα βοσκοτόπια του Σιγρίου, της Ερεσού και 

του Μαvιαμάδου . 

Το περιορισμένο α!J...ά καλά οργανωμένο για την εποχή εμπόριο και μια 

τάξη Ελλήνων εμπόρων που άρχισε να υιοθετεί τις συναλλακτικές συνήθειες 

των Γενοβέζων, μέσα στο αστικό κέντρο της Μυτιλήνης, χαρακτήριζαν την 

προοθωμανική κατάσταση που σφράγιζε η αυθεντία των Γατελούζων. Η 

κατάκτηση θα αποδιαρθώση τον αστικό κοινωνικό ιστό , που υπό άλλους 

ιστορικούς όρους θα εισήγαγε τη Λέσβο στον κόσμο των νεώτερων χρόνων. 

Η Πύλη, υπολογίζοντας την επικινδυνότητα των αστικών στρωμάτων θα 

διαλύσει το ελληνικό εμπορικό στρώμα τμήμα του οποίου θα μεταφέρει στην 

Κωνσταvιινούπολη. Η βίαιη πληθυσμιακή μετακίνηση κάλυπτε εν μέρει το 

δημογραφικό κενό που κληροδότησε στην ρημαγμένη Πόλη η άλωση. 

Στα πλαίσια ενός γενικότερου σχεδιασμού, θα προωθήσει τον εποικισμό της 

νήσου από Οθωμανούς αγρότες της Μικρασίας, γενίτσαρους και αζάπηδες. 

Ουσιαστική διακοπή του εμπορίου και συνέχιση της μετατόπισης του 

παράκτιου πληθυσμού προς την ενδοχώρα θα συνοδεύσουν την παγίωση της 

κατάκτησης. Η αποτρεπτική στρατηγική θεώρηση που υπαγόρευε ο φόβος της 

κατάληψης της νήσου από δυτικές χριστιανικές δυνάμεις εξηγεί την επίλογή 

της Πύλης να μείνει η Λέσβος έξω από τις θαλάσσιες εμπορικές αvιαλλαγές, 
, , , , 2 

διατηρώvιας κλειστο τον αγροτικο χαρωcτηρα της οικονομιας της. 

Το οθωμανικό κράτος προκειμένου να επιβάλλει ένα κοινωνικό καθεστώς 

στηριγμένο στην αγροτική παραγωγή και την οικογενειακή εκμετάλλευση 

υπήγαγε τις γαίες σε καθεστώς οιονεί ψηλής κυριότητας. Γνωστή ως «μιρί» η 

ιδιοκτησία του κράτους . διαιρέθηκε σε γαίες που παραχωρήθηκαν με έγγραφα 

«ταπία» και σε γαίες που παραχωρήθηκαν με μίσθωση «iltίzam» σε ιδιώτες 

υποχρεωμένους στην καταβολή τμήματος από τη γεωπρόσοδο. 

Οι ρόλοι κατακτητών και υποδούλων έχουν καθορισμένο χαρακτήρα. Η 

ωτι1ίt1 και δημοσιονομική συνάμα διαχείριση της νήσου από το 
στρατι ''"'' 

Ί(ό στοιχείο θα περιορίσει την ανάμιξη του στην καθ ' αυτό παραγωγική 
οθωμανι 

2. Π. Αργυρης, σελ. 37 



.)/-\ Πάνω: Χειρομάδισμα από της ποδιές των λιόδεντρων . Κάrω : Ράβδισμα και το μάζεμα τις ελιάς από τις «μαζώχτρες» 
(φωτ. Σiμου Χουτζαίου) . 



διαδικασία: «τη Μυτιλήνη κα:rοικούν Τούρκοι, όσοι κα:rοικούν έξω από αυτή 

καJ.λιεργούν τα χωράιρια και τα αμπέλια και οι περισσότεροι είναι Έ;J.ηνες» . 

Σε περιοχές με μηδενική, σχεδόν, εγκατάσταση Οθωμανών όπως της 

Αγιάσου και του Πλωμαρίου οι αγροκτηνοτροφικές συστάδες, θα επεκτείνουν 

τις υπάρχουσες καλλιέργειες: ορεινά εδάφη θα μετατραπούν σε ελαιώνες με 

τον εμβολιασμό των αγριελιών και τη συμπληρωματική εμφύτευση. 

δ ' __ , ' δ ' ζ 'λες ' (~ ) 
Παράλληλα, η ιαμορφωση των επιιv..ινων ε αφων σε πε ου και σετια (για 

τη συγκράτηση των νερών και τη διευκόλυνση της ελαιοσυλλαyής), θα 

επιτρέψει πρόσθετες καλλιέργειες στα όρια όμως της αυτοκαταναλωτικής 

οικονομίας. Οι ενδονησιωτικές μετακινήσεις και η αναγκαστική επιλογή των 

νω, ν εδαφών θα επιφέρουν αργότερα σημαντικές αl.λαγές στο είδος των ορει 

καλλιεργειών: πεδινοί αμπελώνες θα εγκαταλειφθούν και θα περιοριστεί σιγά 

, καλλιέργεια των σιτηρών, την οποία ευνοούσε στους πρώτους αιώνες η 
σιγα η 

αυτοκρατορία. (Φ '). ,?) 
Η καλλιέργεια της ελιάς επεκτεινόμενη στα ανατολικά και στα νότια 

φικά διαμερίσματα της Λέσβου θα μπει μέσα στον αργό και αθέατο γεωγρα 
, ων αλλαγών της μακράς διάρκειας. Θα στηρίξει, τη λειτουργία της 

XJJOVO τ , , 
αυτοκαταναλωτικης οικονομιας. 

Η avτoxtl της ελιάς και του λαδιού στο χρόνο επιτρέπει της ασφαλή 

, ευσ11, καθώς και την πολλαπλή χρήση του : φωτιστικό και θερμαντικό 
αποθή1C 

, συμπλήρωμα και αναπλήρωμα της τροφής, δέθηκε με τη ζωή των 

μεσο, ίδ ελ ' δ ' θ ' ', , ~ ' , ν J-l ια η ια ως εvτρο προμη ευει με τα φυ/\J\,U της τροφη στα 

κατοικω · 
το ξύλο την καύσιμη ύλη καθώς και το μέσο ελαιοσυλλογής, την 

ζ , α, με 

ω "'1α το ράβδισμα του καρπού.3 

c<τέμf!λα» 1 
- , · , 

Οι πληροφοριες που εχουμε για το 17° αιώνα για τις συνήθειες των 

, είναι λίγες και αποσπασματικές. Μνημονεύεται η παρουσία 
Jι.ατοικωv 
· άφθονου κυνηγιού καθώς και η χρήση για μεταφορές γερών 
εt.,αφιών, 

, ων α'λόγων. Αναπτύσσεται το εμπόριο σφουγγαριών στον κόλπο της 
κavτοσω μ 

, Τα κρασιά χαρακτηρίζονται από πολλούς θαυμάσια ενώ η 
Κα.λλσνης. 

, του ποικιλία αποδίδεται σε εβραϊκές συνταγές. Αγαπούν τις ελιές 
'Χ}ωματικη 



τρώνε παξιμάδια, κρεμμύδια και σκόρδα. Από το σιτάρι φτιάχνουν πλιγούρι 

και από το γάλα τραχανά και χειμωνιάτικα ροφήματα. Σε ά/J..ο επίπεδο τώρα 

μαρτυρείται η ύπαρξη πρωτόγονων βιοτεχνιών παραγωγής κεριού καθώς και 

πρέσας για την έκθλιψη της ελιάς. Στο 17° αιώνα η Λέσβος θα αποτελέσει 

ιδιαίτερη επαρχία. Στον ίδιο αιώνα βεβαιώνεται η υπαγωγή της νήσου στο 

εγιαλέτ του Καποδάν πασά, έχει τοπάρχη με το αξίωμα του ντεριάμπεη και 

υποδιαιρείται σε τέσσερα ζαμέτια και ογδόντα τρία τιμάρια. Στο τέλος του 

17ου αιώνα ο τοπάρχης ονομάζεται ναζίρης και η Λέσβος διαιρείται σε δύο ή 

τρεις καζάδες. Μέχρι το πρώτο μισό του 18συ αιώνα η υπάλληλη διοικητική 

διαίρεση και η δομή του δημοσιονομικού συστήματος αναπαράγουν τη 

στρατιωτικογενή διάρθρωση της αυτοκρατορίας. 

Κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα, παρά τη μαρτυρημένη διακίνηση πολλών 

εξαγωγικών προϊόντων (σιτάρι, κρασί, αλάτι, ρετσίνα) το λάδι είναι που 

διατηρεί υψηλή ζήτηση κυρίως στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Στα πλαίσια 

της σταδιακής εφαρμαyής των διομολογήσεων, που χpονολαγούνται από την 

εποχή του Σουλεϊμάν, γάλλοι έμποροι θα εγκατασταθούν στην πόλη της 

Μυτιλήνης, θα οργανωθούν γύρω από το γαλλικό υποπροξενείο και παρά τις 

ανωμαλίες που θα προκαλέσει το εκτεταμένο λαθρεμπόριο, το εμπόριο του 

λαδιού προς Μασσαλία θα υπαχθεί στους όρους λειτουργίας του διεθνούς 

εμπορίου. 

Το 1718 η Πύλη θα επιτρέψει την ελεύθερη εξαγωγή λαδιού, η οποία όμως 

πέρασε μέσα από την πληρωμή ενός «ειδικού τέλους» του bίd 'at που 

νομιμοποίησε το εξαγω-yικό δικαίωμα των ξένων. 

Κατά τα άλλα το εξαγωγικό μονοπώλιο του ναζίρη εξακολουθεί να ισχύει. 

Αγοράζει λάδι - ενώ στο μεταξύ έχει εισπράξει τη δεκάτη - σε εξευτελιστικές 

τιμές και το μεταπωλεί στο διπλάσιο. Έτσι το λαθρεμπόριο θα αποτελέσει 

διέξοδο: διεξάγεται στις «σκάλες» των χωριών και διευρύνεται προς το τέλος 

συ , 4 
του 18 αιωνα. 

4 π. Αpγυpης, σcλ. 40 - 42 



51~ 1 . .'Οταν μία βιοτεχνία προώδενεν και ανεπτύσσετο, οι τεχ1ιι'ται οι ανιjκοντες εις αντιjν 
1 ωργανούντο και απετέλονν τας συντεχνίας, ρονφέτια καλονμένας 17 ισνάφια. Ήσαν δ~7-
λον ότι αύται ωργανωμέναι κοινωνικαί ομάδες αποτελούμε11αι εξ ατόμων ασκού1ιτω11 την 
αυτήν τέχνην ή το αυτό επάγγελμα και επιδιωκόντων τους αυτούς σκοπούς. 
Ολίγαι, αλλ' αξιόλογοι σνντεχνίαι νπ1jρχον εν Μντιλ1jνη και κατά τον 18ον αιώνα. Κατ' 

αρχάς ήσωι αύται απλαί αλληλοβοηθητικαί ενώσεις ομοτέχνω11, αλλά με την πάροδον το11 
χρόνον κατέστησαν πανίσχυρα βιοτεχνικά και επαγγελματικά σωματεία ... 

Π. !. ΣΑΜΑΙ' ΙΣ 



Η ΛΕΣΒΟΣ ΣΤΟΝ 19° ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 20°0 ΑΙΩΝΑ 

Η Λέσβος είναι ένα ατέλειωτο δάσος ελιάς. Περίπου 11.000.000 

ελαιόδεντρα απλώνονται σε συνεχής ελαιώνες και εκεί που σταματάει η ελιά 

αρχίζει το πεύκο. Η σημερινή μέση ετήσια παραγωγή λαδιού φθάνει περίπου 

στις 25 - 30 χιλιάδες τόνους λάδι 

Η Λέσβος κατατάσσεται μεταξύ των μεγαλύτερων ελαιοπαραγωγικών 

περιοχών της Ελλάδας όπου τα ελαιόδεντρα της αρχίζουν από τη θάλασσα και 

φθάνουν στις κορυφές των βουνών. Είναι και να απορεί κανείς πως ο λαός 

αυτού του τόπου δεν άφησε ανεκμετάλλευτη ούτε την πιο απόκρημνη 
, 5 

βουνοκορφη . 

Από την αρχαιότητα η Λέσβος και μέχρι της αρχές περίπου του 19ου αιώνα 

παρήγαγε καλό κρασί και μάλιστα σε ποσότητα. Σήμερα όμως στη Λέσβο έχει 

σταματήσει η καλλιέργεια αμπελιών και η παραγωγή κρασιού . Πολλά έχουν 

γραφτεί για την ιστορία της ελιάς γιατί σιγά σιγά ανnκατέστησε τα αμπέλια 

και γιατί έφθασαν οι άνθρωποι στο σημείο πολλές φορές να ξεριζώνουν 

πευκόφυτες περιοχές και να αντικαθιστούν τα πεύκα με λιόδεντρα. Αυτό είχε 

σαν επακόλουθο να καλλιεργείται μόνο η ελιά και να εξαρτάται η Λέσβος από 

τα λοιπά εισαγόμενα προϊόντα. 

Από τα μέσα του περασμένου αιώνα μέχρι τις πρώτες δεκαετίες του 

20ουαιώνα στο νησί χτίζονται το ένα μετά το ά"λλο μεγαλόπρεπα κτίρια -
(~ ~ , , , ,@-λ>-Χ sιτ) 

εργοστάσια για την έκθλιψη της ελιας, αλλα και σαπωνοποιεια και 

αλευρόμυλοι. 

Πριν 100 χρόνια η οικονομία ήταν διαφορετική . Τα ελαιοτριβεία 

ξεφυτρώνουν το ένα μετά το ά/.J...,ο. Μαζί με αυτά ξεφυτρώνουν και τα 

σαπωνοποιεία, και έτσι αναπτύχθηκε το εμπόριο . 6 

Μέσα στην Τουρκοκρατία τα λιμάνια έσφυζαν από ζωή και κίνηση . 

Μάλιστα αναφέρεται ότι το 1912 η Λέσβος είχε 11 Ο ατμοκίνητα ελαιοτριβεία, 

42 σαπωνοποιεία, 6 πυρηνελουργεία και 25 βυρσοδεψεία, των οποίων η 

5. Ν. ~ηφουνάκης, Βιομηχcrν\Ιcά ιmpια στη Λέσβο. 19οι; και αρχές 20"" αιώνα, Νομαρχια Λέσβου, 1986, σελ. 10 
6. Ν ~ηφουνάκης, σελ. 13 

\ Ο 



8. Κάτω το ελαιοτριβείο της εταιρείας Τρύφων στην προπολεμική εποχή στο Μόλυβο 
(φωτ. Σiμου Χουτζαίου). 

\\ 



διασπορά στο χώρο είναι ανάλογη με τη γεωγραφικη κατανομή των 

ελαιοδέντρων. 7 

Από την άλλη μεριά, οι Λέσβιοι οργανώνονται σε «lσvάφιω> (συντεχνίες) 

και κρατούσαν στα χέρια τους το εμπόριο. Τον πλούτο που αποκόμισαν οι 

έμποροι εκείνης της εποχής, τον βλέπουμε μέχρι και σήμερα στις νεοκλασικές 
(Φ~ ej) 

κατοικίες που έφτιαξαν στην Μυτιλήνη και σε ορισμένα χωριά. 

Η Βιομηχανία λοιπόν γέννησε το εμπόριο, το εμπόριο έφερε τον πλούτο, ο 

πλούτος την εκμετάλλευση και η εκμετάλλευση το συνεταιρισμό. Η 

συνεταιριστική ιδέα με κύριο άξονα το λάδι αναπτύχθηκε δυναμικά στη 

Λέσβο, περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο μέρος της Ελλάδας. Ξεκίνησε από 

το λαό τον ίδιο για να ξεφύγει από την εκμετάλλευση τον ιδιωτικών 

ελαιοτριβείων. 

Το κυριότερο κίνητρο για την ίδρυση των κοινοτικών ελαιοτριβείων ήταν η 

δημιουργία οικονομικών κερδών για την ανέγερση Ελληνικών Σχολείων. 

Παράλληλα σ' αυτό το κύριο εθνικό κίνητρο, υπήρχε ιcαι το κίνητρο της 

προστασίας των αγροτών από την εκμετάλλευση των ιδιωτικών ελαιοτριβείων. 

Γι' αυτό ιcαι η ίδρυση του κοινοτικού ελαιοτριβείου αντιμετώπισε πολλές 

αντιδράσεις. Λέγεται ότι η στέγη του κεντρικού κτιρίου του ελαιοτριβείου της 

Αγίας Παρασκευής κατασκευάστηκε από λαμαρίνα και σιδερένια ζευκτά για 

να μην καταστραφεί από πιθανή πυρκαγιά που θα ΟfJΥάνωναν τα ά'}..λα 

ανταγωνιστικά ιδιωτικά ελαιοτριβεία. 8 

Τα νέα ελαιοτριβεία, χτισμένα με την αρχιτεκτονική ρυθμολαγία των 

αγγλικών εργοστασίων ή συνηθέστερα με το συρμό της απλοποιημένης 

βασιλικής, τα βρίσκουμε στα όρια των οιlCtσμών ή στις σκάλες των 

κωμοπόλεων της πρώτης μεσαγειακής ζώνης, όπου αλληλοεξυπηρετούνται 

συναφείς βιομηχανικές δραστηριότητες, βασισμένες στα υποπροϊόντα του 

λαδιού, αποτελώντας για τις τοπικές κοινωνίες ένα τρίτο, εικαστικό και 

οικονομικό σημείο αναφοράς, πλάι στο σχολείο και στην ε1C1Cλησία. Οι 

7. Π. Αργύρης, Λεσβος: Απο την κατΙΙ1CΠ]ση (1462) στη σύγχρονη εποχη, Λέσβος η Αιολικη, Αθηνα 1995, σελ. 56 
. ~ηφουνάκης, σελ. 16 
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μορφολογικές λεπτομέρειες των όψεων αντιγράφουν εκείνες των σπιτιών της 

ελληνικής λαϊκής αρχιτεκτονικής. 

Τα καλοκαίρια οι γαιοκτήμονες μένουν στις εξοχές της Μόριας, των 

Παμφύλων και της Θερμής σε οχυρωμένα πυργόσπιτα, χτισμένα στις άκρες 

των κτημάτων, με το κατώι, όπου φυλάγονταν τα λάδια και τα τρόφιμα, το 

μεσόδομα όπου μαγείρευαν και κοιμόντουσαν οι παρακόρες και το 

προβεβλημένο άνω δώμα, που χρησίμευε για την υποδοχή των ξένων και τη 

διαμονή της οικογένειας. 9 

Στις διώροφες ή τριώροφες αστικές οικίες τις ενταγμένες στο συνεχές 

σύστημα, των οποίων η βάση καλύπτει ολόκληρη την οικοπεδική έlCtαση, το 

ισόγειο (κελάρι) χρησιμοποιείται για την αποθήκευση της σοδειάς και τον 

στάβλισμα των μεταφορικών ζώων. Εκεί φυλάγεται το λάδι μέσα σε μεγάλα 

οξυπύθμενα «κιούπια», καρφωμένα στο έδαφος, οι «καλαθίδες» και οι 

«τέμπλες» για το μάζεμα της ελιάς και η θερμαντική ωτυρήνα» για τα 

μαγκάλια το χειμώνα. 10 

Τα οικήματα που χτίστηκαν «πανταχόθεν ελεύθερα» στις εισόδους μεγάλων 

ελαιοκτημάτων, εξυπηρετώντας τη χειμερινή ελαιοσυλλογή και την 

καλοκαιρινή διαμονή, αποκαλούνται «πύργοι» ή «πvργέλιω> α/.J.iJ. δεν έχει 

σχέση με τους συνειρμούς των επιβλητικών όγκων και της οχυρωματικής 

μορφολογίας που υποβάλλει η λέξη.(~ \CJ ,\ ~ 

Επομένως διαπιστώνουμε ότι η αρχιτεκτονική των σπιτιών της Λέσβου 

συνδέεται άμεσα με τη συλλογή του καρπού και το παραγόμενο προϊόν που 

είναι το λάδι. 

9. rι Αργύρης, σελ. 57 
1 Ο. Π. Αργύρης, σελ. 58 



~ Αρχοντικό Βουρνάζου στη Σουράδα Μυτιλήνης 

\\.\ 



10 . Πύργος Γιανέλλη στη ~ουράδα 

11 Πύργος πρώην Καραμάνου μlα 
από τις μεγαλύτερες οικογένειες 
που παραθέριζαν στον κάμπο της 
Μόριας. \5 

στη Μυτιλήνη · 



Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑ 

ΠΡΩΤΑ ΜΗΧΑΝΒΜΑΤΑ 

Με τη βοήθεια παλιών ΜυτV..ηνιών καταφέραμε να μάθουμε τον αρχικό 

τρόπο παραγωγής λαδιού, όπως αυτοί τον έμαθαν από τους πατεράδες τους. 

Πριν ακόμα από τη δημιουργία των χειροκίνητων ελαιοτριβείων 

χρησιμοποιούσαν μια πέτρα με σηκωμένα περιμετρικά χείλη που μέσα έριχναν 

της ελιές και της χτυπούσαν με ένα ξύλινο «κόπανο» . Έτσι έβγαινε ο πολτός 

από τον οποίο στράγγιζαν με πανιά το λάδι. Μετά την εμφάνιση των 

χειροκίνητων και κατόπιν ζωοκίνητων ελαιόμυλων, η παραγωγή λαδιού 

μεγάλωσε. Οι ελαιόμυλοι αυτοί ήταν γνωστοί με το όνομα του κάθε τεχνίτη . 

Τον μύλο τον αποτελούσε μια μεγάλη πέτρα κάτω σαν γουδί που μέσα της 

περιστρεφόταν μια δεύτερη σε σχήμα κόλουρου κώνου. Τα πετρώματα από τα 

οποία ήταν φτιαγμένος ο μύλος ήταν ο γρανίτης και ο γνεύσιος, τα οποία είναι 

αρκετά δυσκολοδούλευτα λ&yω της μεγάλης σκληρότητας τους. Η περιστροφή 

γινόταν από κατακόρυφο στύλο τον «εργάτη» . Πάνω τυλιγόταν το 

«παλαμάρι», δεμένο στη «μαvέλω>. Ο εΡΎάτης ή το ζώο έσπρωχναν τον άξονα 

της μανέλας για να γυρίσει η πέτρα. Με το γύρισμα αλέθονταν οι ελιές και 

από ένα σωλήνα στην κάτω μυλόπετρα έτρεχε ο πολτός ή το «χαμούρι», όπως 

το ονόμαζαν. Ο πολτός μαζευόταν σε μικρούς τρίχινους σάκους, τους 

«τροβάδες». 11 

Το χώρισμα του λαδιού από τα σπασμένα κουκούτσια γινόταν στα 

πιεστήρια ή «μπασκιά». Αυτά ήταν δυο ξύλινες πλάκες μια ακίνητη κάτω, μια 

κινητή πάνω και ένας κ~χλίας που με την περιστροφή του κατέβαζε την πάνω 

πλάκα. Στην κάτω ξύλινη πλάκα στοίβαζαν τους τροβάδες και η πάνω τους 

συμπίεζε. Το λάδι έτρεχε σε γούρνα μπροστά από το μπασκί. Από εκεί το 

μάζευαν με μεταλλικά δοχεία, τις «γαλιέςι> ή «μαστραπάδες,> και το έΧJJναν σε 

ασκιά από τραγίσιες προβιές με το τρίχωμα προς τα μέσα, τα «τουλούμια» . 

Κάθε τουλούμι γεμάτο λάδι ζύγιζε 50-70 οκάδες. Το τουλούμι μεταφερόταν 

με ζώο ή με το μεταφορέα, τον «ξωμάχο» που είχε ειδικό σαμάρι στους ώμους, 

1 ι . Πληροφορία κυρίας Ελένης Πιτσούλη, δασ1Cάλαι;. ιcατοiιcσυ Αθη ών. 

\ ~ 



στις αποθήκες του παραγωγού, όπου υπήρχαν τα «κιούπια» ή «πιθάρια» -

'λα 'λ δ ' ~ιλJC.. G) ' δ ζ '\ ,(.δ 'Ο ' , β ζ μεγα πη ινα οχεια - οπου α εια αν το ΙΙλJ. ι. ταν ο παραγωγος ε γα ε 

πάνω από 80 μόδια ελιές είχε συνήθως δικό του μύλο στην αυλή του ή στην 
1 θ 12 
υπαι ρο. 

Ο τρόπος αυτός παραγωγής του λαδιού βέβαια ήταν κουραστικός και η 

απόδοση του λαδιού ελάχιστη. Γι' αυτό, η ανάΎΚ11 να γίνει ο τρόπος 

επεξεργασίας της ελιάς πιο γρήγορος και πιο αποδοτικός, είχε ως αποτέλεσμα, 

γύρω στα 1879, να κατασκευαστούν τα πρώτα ατμοκίνητα ελαιοτριβεία. Έτσι 

έφυγε ο λιόμυλος, εκεί, που ζούσε ο τεχνίτης, που έφτιαχνε και δούλευε τα 

μηχανήματα, και την παραγωγή τώρα αναλαμβάνουν μηχανήματα σε 

καθορισμένη σειρά, μέσα σε καλοχτισμένα πέτρινα κελύφη . 

Μεταπράτες έμποροι, που είχαν απαιτήσεις από το λάδι, έφεραν στο νησί τα 

καινούργια μοντέλα. Τα περισσότερα από τα μηχανήματα τους τα έφερναν 

' , 'λ Μ , Α ' . ' Σ '~ ,\J.)' 
απο τα απεναντι παρα ια της ικρα σιας, κυριως απο τη μυρνη η απο τον 

Πειραιά. Με τη Σμύρνη γινόταν πλούσιο μεταδιακομιστικό εμπόριο. 

Διάφοροι κατασκευαστές ή αντιπρόσωποι αγγλικών εργοστασίων 

ενδιαφέρονταν να εξοπλίσουν τα καινούργια ελαιοτριβεία . Μπήκαν στον 

αγώνα των προσφορών απ' όπου νικητής για τα περισσότερα βγήκε το 

εργοστάσιο των αδελφών Ισηγόνη, «Σιδηρουργείων Ισηγόνη» στη Σμύρνη. 

Σώζεται η αλληλογραφία ανάμεσα στους εlCΠροσώπους του και στην κοινότητα 

της Αγίας Παρασκευής, η σχετική επιστολή με τη προσφορά, την αγορά και τη 

μεταφορά των μηχανημάτων για το καινούργιο χτισμένο κοινοτικό 

ελαιοτριβείο, τοl 91 Ο. 

Από τα αρχεία μαθαίνουμε ότι αν και οι πόροι της κοινότητας, ήταν 

περιορισμένοι, οι χωριανοί έκαναν ότι περνούσε από το χέρι τους προκειμένου 

να συγκεντρώσουν τα χρήματα που χρειάζονταν για να κατασκευάσουν και να 

εξοπλίσουν την καινούργια εγκατάσταση. Έγραφαν στους ξενιτεμένους 

συγχωριανούς τους και ζητούσαν οικονομική ενίσχυση, «για το καλό του τόπου 

τους» όπως έλεγαν. Όταν μαζεύτηκαν τα χρήματα άρχισαν οι προσφορές, από 

τις οποίες καλύτερη όπως είπαμε ήταν αυτή των αδελφών Ισηγόνη. Έτσι 

\:! . Ν. ~ηφουνακης, Βιομηχανικα ~cτιρια στη Λέσβο, 19ος _ :!Οος αιώνας, Νομαρχία Λέσβου, 19 6. σελ. 47 
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\ 3 . Στην ατμομηχανή διακρίνεται η φίρμα « Ruston Lίncoln - England» . Ελαιοτριβείο Κοκκινοφόρου . 

\ 1.\ . Η σιδερένια στέγη του ελαιοτριβείου Κοκκινοφόρου. 
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\5 . Η αίθουσα της ατμομηχανής στο 
ελαιοτριβείο Κοκκινοφόρου . 

\b Ελαιοτριβείο Κοκκινοφόρου. Η 
ατμομηχανή. 
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\ 1 \~Q άξονας με τις τροχαλίες στο ελαιοτριβείο Κοκκινοφόρου . 



δέχθηκε την παραγγελία για των εξοπλισμό του ελαιοτριβείου από τους 

' ' 13 
επιτροπους της κοινοτητας. 

, , ν 11.η- \?!, ΙS, \ Ό) 
Ορισμένα κομματια οπως η ατμομηχανή αι οι αντλίες τα έφερναν από την 

Αyyλία. Αυτό βέβαια δημιούργησε κάποια προβλήματα σχετικά με το χρόνο 

της παράδοσης - οι αποστάσεις ανάμεσα στις χώρες τότε είχαν ακόμα την 

πραγματική τους διάσταση. Πέρα από αυτό υπήρχαν κι άλλες απρόσμενες 

δυσκολίες όπως απεργίες των εργατών που εμπόδιζε τους εργοστασιάρχες να 

είναι συνεπής στους λόγους τους. 

Παρόλα αυτά άρχισαν να φορτώνονται σε πλοία λίγα - λίγα τα νεοφερμένα 

κομμάτια και να καταφθάνουν στα λιμάνια του νησιού και από εκεί στον 

προορισμό τους. 

Μαζί με τα μηχανήματα η εταιρεία έστελνε και τους δικούς της μηχανικούς 

με τα απαραίτητα εργαλεία, για να τα συναρμολογήσουν, να τα εγκαταστήσουν 

στο ελαιοτριβείο και να δείξουν τους ντόπιους πώς να τα κάνουν να 

, 14 
δουλεύουν. 

Οι καινούργιες μονάδες ονομάστηκαν «μηχανές>> γιατί η κίνηση τους 
, Q ' 'δ ' '~Π-~,:?SJ 

γινόταν με ατμομηχανη. ατμος ε ινε κινηση στα πιεστηρια που εκαναν να 

τρέχει το λάδι στους διαχωριστήρες. 

Η λειτουργία αρχίζει από το λέβητα - το «καζάνι» - που δουλεύει με πυρήνα 

και παράγεται ατμός που κινεί την μηχανή. Την ευθύνη για τη λειτουργία του 

καζανιού την έχει ο «θερμαaτής» που δουλεύει από τις δύο η ώρα μετά τα 

μεσάνυχτα μέχρι της πέντε το απόγευμα. Γεμίζει το καζάνι με πυρήνα, μέχρι η 

πίεση του ατμού, η «στύμη» να φθάσει στις απαιτούμενες 60 ατμ. Την πίεση 

την μετρούσαν τα μανόμετρα. Ο ατμός που έβγαινε κουνούσε πελώρια 
' . 'Q \1< ,'& ' , ' ~ 1..b) 

έμβολα, που κινουσαν τους τροχους, που πανω τους γυριζαν οι ιμαντες, 

'λα ' 15 δίνοντας κίνηση σε ο τα μηχανηματα. 

Από της έξι η ώρα το πρωί, μαζεύονταν και οι υπόλοιποι εργάτες της 

μηχανής για να αρχίσει η δουλειά της ημέρας. Η «μπουρού» είναι αυτή που 
, , λ , , , (φ ιa ;.υ) 

τους ειδοποιούσε, η οποια ειναι μια σω ηνα - σειρηνα πανω στο καζανι τη 

13. Ν. Σηφουνα~cης, σελ. 58 
14 Ν ~ηφουνά~cης, σελ. 60 - 63 • 

· · - ·δη Τα λιοδεν-τρα και οι ξωμαχοι, Δημ.ος Μιmληνης. 1982, σει... 64 
15 Θ. Παρασκευαι ς. 
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χειριζόταν ο θερμαστής και βγάζει χαρακτηριστικό ήχο, διαφορετικό για κάθε 

ελαιοτριβείο. Η δουλειά λοιπόν αρχίζει και παύει με τη μπουρού . 

Εκτός από το θερμαστή έχουμε εργάτες με τις παρακάτω ιδιότητες: 

δ , ' ' θυ λε ' ' ~ :τ.. ">'"\ 
Ο «μηχαvο ηγος» ειναι υπευ νος για τη ιτουργια της ατμομηχανης, οι 

«χαμάληδες», κουβαλητές του καρπού από τα αμπάρια στις πέτρες «πετράδες>> 
(~τ ?..+, ~:')) 

είναι οι δύο χειριστές του ελαιόμυλου, ο «μάστορσ.ι;» και ο βοηθός του για τη 

δουλειά στο μπασκί, ο «γραμματικός» κρατά τα λαγιστικά στοιχεία, και οι 

φύλακες που αλλάζοντας τις βάρδιες τους μένουν στο εργοστάσιο όλο το 

24ωρο. 16 

Ενώ όλοι οι υπόλοιποι πληρώνονται με μεροκάματο, ο μάστορας και ο 

βοηθός του πληρώνονται με το «στάμα». Στάμα είναι η δουλειά που γίνεται 

στο μπασκί, για να βγει από το χαμούρι το λάδι και να ξεχωρίσει η πυρήνα. 

Οι χαμάληδες κουβαλούν τα τσουβάλια με τις ελιές και τις ρίχνουν στον 

δ λαδ , , ~ ?J,,M'~t) , , , , 
ελαιόμυλο η η στις «πετpες>>. προστα απο τις πετρες ειναι η 

<<χαμουριέρα», μια μεταλλική δεξαμενή όπου μαζεύεται το χαμούρι. Από εκεί 

το μεταφέρει ο βοηθός του μάστορα μπροστά στον πάΎΚΟ της πρέσας και το 

ρίχνει σε μεγάλα τετράγωνα ελαιόπανα, τρίχινα και αργότερα από φυτικές ίνες, 

τα «τσουπιά». Αυτά έχουν διαστάσεις 2χ2 μέτρα. Αφού τα γεμίσουν με 

χαμούρι, τα διπλώνουν σε σχήμα φακέλου και τα στοιβάζουν πάνω στο 

μπασκί. Αυτό λειτουργεί με υδραυλική πίεση, χάρη στην αντλία, την 

«τρούμπα». 

Εδώ αρχίζει το «στάμα»: ο μάστορας, συμπιέζει στο μπασκί τα τσουπιά με 

τον πολτό τρεις φορές, την πρώτη χωρίς νερό, ενώ την δεύτερη και τρίτη 

χύνοντας καυτό νερό σε κάθε τσουπί. Αυτή η δουλειά είναι το «θέρμισμα>> που 

για να υλοποιηθεί, αργότερα επινόησαν το «φουρτούμ», δηλαδή τη μάνικα. 

Το υγρό που βγαίνει είναι λάδι ανακατεμένο με νερό και τρέχει στη στέρνα 
Ι 

μπροστά στη πρέσα, το «πολήμι». Μετά από κάμποση ώρα το λάδι έχει ανέβει 

στην επιφάνεια του πολημιού και κάτω έχει μείνει νερό με μικρή ποσότητα 

λαδιού, τη λεγόμενη «αμούρι». Αυτή διοχετεύεται έξω από το εργοστάσιο, 

αφού πρώτα περάσει με αγωγούς, τα «τrryάριω>, σε μικρότερες δεξαμενές, τα 

16. Ν. ~ηφσυνάκης, σελ. 70 



10 Το καζάνι στο ελαιοτριβείο 
Κοκκινοφόρου . Αγοράστηκε 

από το εργοστάσιο . Ισηγόνη 
της Σμύρνης. 

1\ . Η μπουρού επάνω στο καζάνι 
ειδοποιούσε τους εργάτες. 



«ταξίμια». Από εκ:εί μαζεύει ο παραγωγός το ελάχιστο λάδι που έχει 

απομείνει. 

Τέτοια ταξίμια, κρυμμένα όμως στο δάπεδο, έχουν οι ιδιοκτήτες των 

ελαιοτριβείων και όταν σταματάει να δουλεύει το εργοστάσιο μαζεύουν το 

λάδι της αμούρης, κρατώντας το για τον εαυτό τους. 

Κάθε στάμα χρειάζεται για να ολοκληρωθεί γύρω στη μιάμιση ώρα και 

συνθλίβονται 500 οκάδες ελιές. Στα μεγάλα μαξούλια, το μπασri 

επεξεργάζεται και 10 μόδια ελιές (5000 οκάδες). 17 

Περιμένοντας να ξεχωρίσει το λάδι από το νερό και να ανέβει στην 

επιφάνεια οι εργάτες ετοιμάζουν τη δικιά τους τελετουργία, την απόλαυση της 

«καπίρας». Τρώγανε πίττα βουτηγμένη στο λάδι για να γευτούν το χυμό της 

«μάνας γης». Σε ένα τεράστιο μαγαζί ψήνουν ψωμί και το τρωνε βουτηγμένο 

, λ'δ 18 σε αγουρο α ι. 

Όταν τελειώσει η ανάπαυλα, παίρνουν το λάδι από το πολήμι και το 

, <λ , Cφωτ. ?>a) , δ , θ ' . 6 45 
μετρουν με τα < cηιηvια» - γανωμενα οχεια - που κα ενα τους χωραει , 

οκάδες λάδι. Αυτά έχουν δυο μικρές τριγωνικές τρύπες, τη μια πάνω και την 

άλλη για να βρίσκουν τη στάθμη του λαδιού. Είναι δύο για να γίνονται μικρές 

συνηθισμένες για τους ανθρώπους του καιρού, πονηριές κατά την 

αγοροπωλησία. Φράζοντας με το δάχτυλο την κάτω τρύπα αγοράζουν 

περισσότερο λάδι ενώ φράζοντας την πάνω λιγότερο. Παραγιοί ήξεραν το 

κούνημα για να πάρει το αφεντικό παραπάνω δράμια. 

Την οξύτητα του λαδιού την μετράγανε οι «μύτες». Τους έλεyαν έτσι γιατί 

την οξύτητα του λαδιού την καθόριζαν με τη μύτη τους, όπως το άρωμα mι τη 

γεύση. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν προσωπικότητες της πόλης που ζούσαν απο το 

λάδι Ήταν δίκαιοι, δεν αδικούσαν τους πελάτες τους. Η μύτη τους ήταν η 

αξία τους, γι' αυτό ούτε κάπνιζαν, ούτε έπιναν. 19 Ο εργοστασιάρχης 

πληρώνεται με το μόδι Σε κάθε μόδι κρατά από τον παραγωγό 100 δράμια 

λάδι δήθεν για να λιπάρη την ατμομηχανή, τη λεγόμενη «αξαγιά». 20 

17. Ν ~ηφουνάκης, σελ. 72 - 73 
18. Θ. Παρασχ:ευαίδης, σελ. 18 
ι 9. Θ. Πaρασχ:ευαίδης, σελ. 4 1 
20. Ν. Σηφουνάκης, σελ. 74 



Από τα μέσα του 20ου αιώνα τα ατμοκίνητα ελαιοτριβεία εκσυγχρονίζονται, 

δε χρειάζονται πυρήνα για τα καζάνια ούτε θερμαστές για να κινηθούν τα 

μηχανήματα. 

Οι ατμομηχανές αντικαθίστανται από πετρελαιομηχανές που είναι που είναι 

οικονομικότερες από κατανάλωση καύσιμης ύλης. Τοποθετούνται 

φυγόκεντροι ελαιοδιαχωριστίρες στα πιεστήρια που εξασφαλίζουν τον πλήρη 

διαχωρισμό του λαδιού από το νερό και την αμούρι και ταυτόχρονα συλλέγουν 

το καθαρό λάδι. Αυτοί εισάγονται κυρίως από την Ιταλία και τη Γαλλία. 

Αpγότερα ο ηλεκτρισμός έρχεται να διευκολύνει και να συντομέψει τη 

δουλειά, να βγάλει λάδι με χαμηλή οξύτητα, να προσαρμόσει τον τρόπο 
, λαδ , , , ~ ηΔ,ΊS) , , 

παραγωγης του ιου στις συγχρονες απαιτησεις. εν εχουμε πια μηχανες, 

ούτε ελαιόμυλους με «πέτρες» για να σπάει ο λιόκαpπος, ούτε μπασκιά για να 

συνθλίβεται. 

Σ , ' ' , ~ ':2. '3) 
το καινουpγιο συστημα παραγωγης με τους «σπαστηρες» και τα 

φυγόκεντρα εκθλιπτήρια - Decanters - κάθε μηχάνημα κινείται με ξεχωριστό 

ηλεκτροκινητήρα. Έτσι η απόδοση είναι μεγάλη και οι ποσότητες του λαδιού 

που παράγονται τεράστιες σε σχέση μ' αυτές των προηγούμενων τρόπων 

1 21 
παραγωγης. 

Το τίμημα όμως αυτής της εξέλιξης είναι ότι τα λάδια έχασαν το παλιό τους 

άρωμα (οι υψηλές θερμοκρασίες διώχνουν τα πτητικά τους συστατικά). Ο 

ηλεκτρισμός στην παραγωγή μας έδωσε άφθονο, αλλά λιγότερο νόστιμο λάδι. 

Και είναι τόσο οικεία σε μας και συγχρόνως τόσο ψυχρή και ξένη η 

παρουσία του ηλεκτρισμού και η δύναμή του, που μας κάνει να αναζητούμε 

την γοητεία των καιρών εκείνων που τα πράγματα ήταν λίγο πιο δύσκολα. 

21. Ν. ~ηφουνάκης, σελ. 80 
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'2.Ί...Τα καινούργια μηχανήματα 
παραγωγής λαδιού . 

2-:~ .Οι σύγχρονες δεξαμενές λαδιού . 



'21..\ Ελαιοτριβείο Μητρέλια στην 
περιοχή « Καρά - Τεπέ» . 

2.SΟι αποθήκες του λαδιού του 

ελαιοτριβείου Μητρέλια . 



2.~ Ο ιμάντας κίνησης των 

μηχανημάτων. Ελαιοτριβείο 
Μητρέλια. 

~ Ελαιόμυλος στο ελαιοτρ ιβείο 
Μητρέλια . Αριστερά υπάρχει 

δεξαμενή από την οποία με το 
σωλήνα ανέβαζαν τις ελιές στον 
μύλο . Από την εσοχή έβγαινε το 

χαμούρι και το έριχναν σε 

μεταλλική δεξαμενή . 



'1θ Πιεστήρια και ο δεύτερος ελαιόμυλος στο ελαιοτριβείο Μητρέλια . Οι δύο μύλοι μαρτυρούν τη μεγάλ 

παραγωγή του . 

'2.~ Εσωτερικά του ελαιόμυλου. Διακρίνεται ο σπαστήρας. Ελαιοτριβείο Μητρέλια. 

?>\ 



30 -Ελαιοτριβείο Μητρέλια. Ελαιοδιαχωριστήρας (λαβάλ) από όπου 
έτρεχε το λάδι σε γανωμάνα λαγήνια . Αριστερά της φωτογραφίας 

διακρίνεται η χαμουριέρα . 

32. 



3 \ Ελαιοτριβειο Μακρόπουλου στο 
Ακρωτήρι. 

:Ω Η κεντρική είσοδος του 
ελαιοτριβείου Μακρόπουλου. 



3~ Ελαιοτριβείο Μακρόπουλου . Ο ελαιόμυλος. 



!>'-\ Η ατμομηχανή και οι αντλίες στο 
ελαιοτριβείο Μακρόπουλου . 

35 Πιεστήρια στο ελαιοτριβείο 
Μακρόπουλου . 



'% ~:f Πέτρες έξω από το ελαιοτριβείο Μακρόπουλου και μέσα στις αποθήκες. 
Ι 



Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΒΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΩΝ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΤΊΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Η αρχιτεκτονική ιστορία των ελληνικών εpγοστασίων εμφανίζεται ως ένα 

μίγμα διαφόρων τάσεων και επιδράσεων. Όμως, μπορούμε να διακρίνουμε 

διαδοχικά στάδια στην ανάπτυξη και στην εξέλιξή της, τα οποία 

διαμορφώθηκαν παράλληλα με τις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές 

εξελίξεις. 

Έτσι έχουμε τρεις περιόδους: η πρώτη καλύπτει το διάστημα από τις 

τελευταίες δεκαετίες του 19°υ αιώνα έως τις αρχές του 20συ, η δεύτερη το 

διάστημα μεταξύ των δυο πολέμων και τα χρόνια της μεταπολεμικής 

ανασυγκρότησης, ενώ η τρίτη αναφέρεται στην εποχή μετά το 1960. 

Πιθανότατα η δεκαετία του '80 να αποτελεί την έναρξη νέας περιόδου εξαιτίας 

της ένταξης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. AJJ...ά παρόλο που f:χ.ουν 

αρχίσει να εμφανίζονται οι επιδράσεις στην ελληνική βιομηχανία από την 

ένταξη, είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστούν αλλαγές στο επίπεδο της 

αρχιτεκτονικής των εpγοστασίων. 

Η κάθε περίοδος διακρίνεται από μια σειρά χαρακτηριστικών και τάσεων, 

που αφορούν την τεχνολογία των μηχανών, τα διαθέσιμα δομικά υλικά, τις 

χωροθετικές τάσεις των παραγωγικών μονάδων και τις μεθόδους 

' 22 
κατασκευης. 

'Ομως η περίοδος που εμάς ενδιαφέρει και είναι αυτή που θα αναλύσουμε 

είναι η πρώτη, ενώ στη δεύτερη και τρίτη θα γίνει απλώς μια σχετική αναφορά 

στην αρχιτεκτονική των .~pγοστασίων στις περιόδους αυτές. 

Τα πρώτα χρόνια της πρώτης περιόδου, η βιομηχανία παρέμεινε υποτονική 

και περιθωριακή στον τομέα της οικονομίας. Η προσφορά των παραγωγικών 
l~·~~ ' ' ' 

μονάδων όπως αλευρόμυλΟι, βαμβακουpγια, σαπωνοποιεια κ.α. στον τομεα 

αυτόν ήταν μικρή. 

-έλ - τε~cτονιΥΤΙς των βιομηχανucών ~mρiων στην Ελλάδα από τα τέλη του 19"" αιώνα εώς σημερα 
22 Κ. Δεμίρη, Η ες ιt;11 της αρχι ~·ι. , 

Αpχιτεκτονικα θέματα, 25/1/\991, σελ. 57 



~8 Αλευρόμυλος Μουζάλα στα «Ταμπακαριά» - βιομηχανική ζώνη της Μυτιλήνης κατά το Ι 9° αιώνα . 

'33 Αποθήκη στην Παναγιούδα. 



Ήδη από την αρχή της περιόδου παρατηρείται σχετικά ομοιόμορφη 

κατανομή των εΡΎοστασίων στον ελλαδικό χώρο. Από τα πρώτα βιομηχανικά 

κέντρα που δημιουΡΎούνται είναι η Ερμούπολη της Σύρου) η οποία 

εξελίσσεται από τα μέσα του 19°υ αιώνα σε πρωταρχικής σημασίας 

βιομηχανικό κέντρο . Μετά από μερικές δεκαετίες τη θέση αυτή θα την πάρει ο 

Πειραιάς. Συγχρόνως στα τέλη του 1900 αιώνα αρχίζουν να αναπτύσσονται και 

άλλα βιομηχανικά κέντρα όπως η Πάτρα) η Λέσβος, η Κέρκυρα, το Λαύριο 

κ.α.. Στη μη απελευθερωμένη Ελλάδα υπήρχαν αναπmγμένα βιομηχανικά 

κέντρα ήδη από τα 1870 όπως της Έδεσσας, της Θεσσαλονίκης, της Καβάλας 

και της Ξάνθης. Αυτή η σχετικά ομοιόμορφη κατανομή στον χώρο των 

βιομηχανικών μονάδων διατηρήθηκε ως της αρχές του 20ου αιώνα όταν άρχισε 

να αναπτύσσεται στην Αθήνα η βιομηχανία. 

Οι μηχανές των εργοστασίων την εποχή αυτή, εισάγονταν βασικά από το 

εξωτερικό. Το είδος της JCtνητήριας δύναμης άλλαξε σταδιακά από το νερό 

στον ατμό. Έτσι από τα υδροκίνητα εργοστάσια περάσαμε στα ατμοκίνητα. 

Η αρχιτεκτονική των βιομηχανικών κτιρίων της εποχής παρουσιάζει μεγάλη 

ποικιλία καθώς εμφανίζεται να έχει άμεση σχέση με τον τόπο που είναι 

ενταγμένο το εργοστάσιο. Με την πρώτη εμφάνιση των εΡΎοστασίων, είναι 

φανερό ότι η μορφή του οφείλεται σε δανεισμούς από άλλα κτίρια του 

παρελθόντος. Η τελική αρχιτεκτονική μορφή των κτιρίων αυτών είχε να κάνει 

κυρίως με τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες της εποχής, με τα πολιτισμικά 

χαρακτηριστικά, με τα μέσα και τις μεθόδους κατασκευής. 

Στην περίοδο αυτή έχουμε τρεις τύπους εργοστασίων: Το «πσραδοσισχό 

ιcdριο», που είναι επηρε~σμένο από την αρχιτεκτονική των αγγλικών κτιρίων, 

το <ψvημειαχό κdριο», που είναι επηρεασμένο από την ευρωπαϊκή 

βιομηχανική αρχιτεκτονική και το «οδοντωτό κτίριο». 

Το παραδοσιακό κτίριο εφαρμόστηκε σχεδόν σε όλες τις περιοχές της χώρας 

και φτιάχτηκε με παραδοσιακές κατασκευαστικές μεθόδους και υλικά, ενώ 
, λ ' , 23 

βασίζεται στη χρήση τοπικων μορφο ογικων στοιχειων. 

23. κ. Δεμlρη, σελ. 57 
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Τα κτίρια που σώζονται έχουν τυπολο-yικ:ά χαρακτηριστικά κατοικιών αf.λά 
, (φwτ. . l.\S 1 l\~ , , , 

και εκκλησιων. Χαρακτηριστικα αυτου του τυπου είναι κυρίως ότι υπάρχουν 

πολλά εσωτερικά χωρίσματα, ο χώρος παραγωγής δεν είναι ενιαίος και η 

διαδικασία παραγωγής αναπτύσσεται σε πολλούς άξονες. Ο όγκος του ιcτιρίου 

είναι συνήθως απλός, ορθογωνικός με επίπεδες όψεις με πολλά ανοίγματα . Η 

στέγη είναι δίκλινη ή πτυχωτή με αποτέλεσμα να δημιουργούνται τριγωνικά 

αετώματα απολήξεις στις όψεις. Τα κτίρια είναι συνήθως μονώροφα ή όταν το 

' δ δ ' ' ' , 1 ,..., (ψωτ '-\ Ι) 
επιτρεπει η ια ικασια παραγωγης εχουμε συμπ,\,(, 1 μα κτιριακών &γκων. Η 

μορφή τους είναι απλή, διακριτική και όχι πομπώδης. Ο χειρισμός των όψεων 

ποικίλει από περιπτώσεις όπου η επιπεδότητα των εξωτερικών τοίχων 

διακόπτεται μόνο από τα ανοίγματα σε περιπτώσεις όπου δίνεται έμφαση στη 

χρήση χαρακτηριστικών στοιχείων του τόπου (μορφή ανοιγμάτων, 

επεξεργασία των γωνιών, ειδική μεταχείριση των υλικών, επεξεργασμένη 

μορφή του αετώματος).~ωτ. . L\?- 1L\3 1 Ψ-1) 
Ο δεύτερος τύπος του βιομηχανικού κτιρίου βασίζεται στη μεταφορά, τη 

χρήση και τη μεταλλαγή ενός μνημειακού στυλ, που έχει τις ρίζες του στη 

βιομηχανική αρχιτεκτονική της Ευρώπης. Το κτίριο ή το κτιριακό συγκρότημα 

είναι επιβλητικό λ&yου του όγκου ή και της μορφής του που είναι πλούσια σε 

επεξεργασμένες λεπτομέρειες και συμβολικούς υπαινιγμούς. Στα περισσότερα 

κτίρια εύκολα διακρίνεται η μεγαλοπρέπεια, η υποβλητικότητα και η 

συμμετρία τους. Χαρακτηριστικό του τύπου είναι ο τονισμός της κεντρικής 

εισόδου στο κτίριο. 

Ο τρίτος τύπος είναι ο μόνος τύπος κτιρίου που μπορεί να χαρακτηριστεί ως 

αμιγές βιομηχανικό. Χαρακτηριστικά του τύπου είναι η δυναμικά απλωμένη 

οδοντωτή οροφή που στεγάζει τον χώρο παραγωγής, η ορθογωνική κάτοψη και 

η σαφήνεια του κτιριακού όγκου. Όταν υπάρχουν διοικητικές λειτουργίες, 

' ' ' ' 2~ 
στεγάζονται σε ανεξαρτητο χωρο του χωρου παραγωγης. 

Τα δομικά υλικά της εποχής είναι η πέτρα και ο χυτοσίδηρος. Όλα τα 

εργοστάσια είχαν φέρουσα περιμετρική τοιχοποιία από τούβλο ή πέτρα και 

εσωτερικές κολώνες από ξύλο ή χυτοσίδηρο. Τα πατώματα κατασκευάζονταν 

24. κ. Δεμίpη. σελ. 58 



από ξύλο όπως και τα ζευκτά της οροφής, ενώ η επικάλυψη γινόταν με 

κεραμίδια. Οι κολώνες συνήθως εισάγονταν από το εξωτερικό .25 

Την εποχή εκείνη η κατασκευή των βιομηχανικών κτιρίων γινόταν από 

ντόπιους μαστόρους και έμπειρους μηχανικούς. Η μικρή κλίμακα των πρώτων 

εργοστασίων, η «πρωτ&γονη» διαδικασία της παραγωγής χωρίς ειδικές 

απαιτήσεις και η απλότητα της κατασκευής δεν ενθάρρυναν τη χρησιμοποίηση 

των αρχιτεκτόνων, ούτε των πολιτικών μηχανικών. Οι ντόπιοι μάστορες ήταν 

αυτή που «εκτελούσαν» τις εργασίες κατασκευής και ακολουθούσαν τις 

κατασκευαστι1Cές οδηγίες των εταιρειών που προμήθευαν τη μηχανήματα. Το 

ίδιο όπως είδαμε γινόταν και στη Λέσβο την περίοδο ε1Cείνη. 

Αντίθετα τους αρχιτέκτονες δεν τους ενδιέφερε η εμπλοκή τους στον 

σχεδιασμό των βιομηχανικών κτιρίων . Το ενδιαφέρον τους ήταν στραμμένο 

στα δημόσια κτίρια και στις κατοικίες. 

Τα γεγονότα που συνέβησαν στην αρχή της πρώτης δεκαετίας του 20ου 

αιώνα βοήθησαν στην μελλοντική ανάπτυξη της χώρας. Ο ερχομός των 

Ελλήνων προσφύγων από τα παράλια της Μικρά Ασίας έπαιξε σημαντικό ρόλο 

στην οικονομική ζωή της χώρας. Η βιομηχανία άρχισε να λειτουργεί σταδιακά 

ως δυναμικός τομέας της ελληνικής οι1Cονομίας. 

Στη δεύτερη περίοδο ο ρυθμός ανάπτυξης επιβραδύνθηκε από την 

οικονομική κρίση στα τέλη του '20 έως τις αρχές του '30 και αργότερα 

σταμάτησε απότομα με το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Το τέλος της δεκαετίας 

του '40 και του '50 ήταν περίοδος ανασυγκρότησης. 

Την περίοδο αυτή το είδος της κινητήριας δύναμης από ατμός που ήταν 

πέρασε στο πετρέλαιο και τον ηλεκτρισμό. 

Η αρχιτεκτονική των εργοστασίων στον μεσοπόλεμο χαρακτηρίζεται από τη 

χρήση περισσότερων κτιpια1Cών τύπων της προηγούμενης περιόδου . 

Παράλληλα κάνει την εμφάνισή του ένας νέος τύπος που έχει την αφετηρία 

του στο μοντέρνο κίνημα. 

25. Κ. Δεμίρη. σελ. 59 



4\ . Εγκαταστάσεις εργοστασίων στο 
Πέραμα. \\~ : ί\\ Q:> \\\ 

\..\~Ελαιοτριβείο στη Λέσβο . 
. : ~\ 



Α vtίθετα η τρίτη περίοδος χαρακτηρίζεται από τη ραγδαία ανάπτυξη της 

βιομηχανίας και η αpχιτε1Ctονικ:ή των εpγοστασίων εμφανίζει ομοιομορφία και 

ανεξαρτητοποίηση από τοπικές ιδιαιτερότητες, σε όλες τις περιοχές της χώρας, 

ενώ απομακρύνεται από τις τυπολογίες του παρελθόντος. 26 

_6. κ. Δεμiρη, σελ 60 - 62 



Y S . Ελαιοτριβείο στην Καρίνη έξω από την Αγιάσσο. 

l\L\ . Ελαιοτριβείο στη Σκάλα Λουτρών. 



~S . Ελαιοτριβείο έξω από το Νεοχώρι. Η αρχιτεκτονική του θυμίζει εκκλησία . 

L\ fi . Η κεντρική είσοδος του παραπάνω ελαιοτριβείου . Αριστερά είναι οι αποθήκες του λαδιού . 



ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Τα βιομηχανικά κτίσματα στο τέλος του 19ου αιώνα χτίζονται από έλληνες 

εμπειροτέχνες μαστόρους που προέρχονται από τα λαϊκά στρώματα και που 

έχουν επηρεαστεί από την αρχιτεκτονική των Αγγλικών βιομηχανικών 

κτισμάτων της πρώτης βιομηχανικής επανάστασης ( 1760-1830) και από το 

Νεοκλασικισμό. 

Ένας ρυθμός και ένα ύφος που ξεκίνησε από τον ελληνικό χώρο ταξίδεψε 

μέσα στο χρόνο και στους λαούς του βορρά και ξαναγύρισε στον τόπο μας πιο 

φτωχός α/λά με ζηλευτές αναλογίες. Η απόπειρα να αναλυθούν σε βάθος το 

κοινωνικοοικονομικό και πολιτικό πλαίσιο και οι συνθήκες κάτω από τις 

οποίες χτίσθηκαν τα βιομηχανικά κτίσματα της Λέσβου και των κοντινών 

περιοχών της Μικρά Ασίας, δεν είναι ασφαλώς εύκολη.27 

, , • (~ .:?\,L\~ ,~\,(>~C~ 
Στη Λέσβο συνανταμε βιομηχανικα κτισματα στις εισόδους των χωριών, 

κοντά στις αγροτικές προσβάσεις, στις βιοτεχνικές ζώνες (Πέραμα, Πλωμάρι, 

Ντίπι), κοντά σε ακρογιάλια και σε σκάλες (προβλήτες) και άλλοτε μέσα σε 

ελαιώνες, δίπλα στο νεοκλασικό αρχοντικό του ιδιοκτήτη τους. Παραδίπλα 

βλέπουμε και την κατοικία των εpγατών με τη λιτή ιδιόρρυθμη βόρειο -

αιγαιοπελαγίτικη αρχιτεκτονική. Αυτού του τύπου είναι τα κτίσματα στην 

είσοδο του στενού του Αϊβαλί στο Μοσχοvήσι της Μικρά Ασίας. Από αυτά 

φαίνεται η εκβιομηχάνιση της περιοχής αυτή την περίοδο . Καμιά διαφορά στο 

ύφος δεν υπάρχει ανάμεσα στο Πλωμάρι και το Αϊβαλί της δύο παραθαλάσσιες 

'λε 28 κωμοπο ις. 

' ' . ~ ΙL\ ,~~l 
Οι εταιρείες έδιναν .yτ:ληροφοριες και κατασκευαστικες οδηγιες στους 

κατασκευαστές των ελαιοτριβείων για το κόστος κατασκευής και τα 

μεροκάματα των εpγατών. Η αξία των υλικών και ο τόπος προέλευσης' τους 

είναι γνωστά. 

Τα ελαιοτριβεία της Λέσβου αν και χτίστηκαν την ίδια περίπου εποχή 

παρουσιάζουν μεταξύ τους αρκετές αρχιτεκτονικές διαφορές. Αυτό άλλωστε 

, · · στη Λέσβο ! 9.ις και αρχέι; 20"" αιώνα . Νομαρχία Λέσβου, 1986, σελ. 82 
27_ Ν. ~ηφουναι<.11ς, Βιομηχανικα ιcτιρια • 
28. Ν. ~ηφουνά1α1ς, σελ. 83 



είναι και το χαρακτηριστικό του λεσβιακού χώρου που παρουσιάζει έντονες 

διαφοροποιήσεις από περιοχή σε περιοχή , στο χαρακτήρα των ανθρώπων και 

στην αρχιτεκτονική τους. 

Εμείς θα προσπαθήσουμε να γενικεύσουμε τα χαρακτηριστικά τους και να 

τα παρουσιάσουμε παρακάτω. 

Η λειτουργική διάταξη των ελαιοτριβείων είναι απόλυτα ορθολαγική και 

απλή. Στον περιβάλλοντα χώρο υπάρχουν εκτός από το κεντρικό κτίριο το 

κτίριο της διοίκησης, οι μπατές και αποθήκες του λαδιού. 

Οι μπατές - χώροι αποθήκευσης της ελιάς - είναι ισόγεια κτίσματα 

συνδεδεμένα το ένα με το άλλο και βλέπουν στο εσωτερικό του οικοπέδου 

σύμφωνα με το πρότυπο της αμυντικής α~ιτεκτονικής. Ενίοτε υπάρχουν 

' δ ' ξύ (φνντ- .s-<.,s~' είλε ' λ θ ' 
υψομετρικες ιαφορες μετα αυτων και αυτο οφ ται στο οτι ακο ου ουν 

την κλίση του εδάφους. Το γεγονός ότι οι αποθήκες βρίσκονται στον περίβολο 

φανερώνει περισσότερο οργανωμένα ελαιοτριβεία με μεγαλύτερη ικανότητα 

αποθήκευσης και παραγωγής. 

Οι μπατές έχουν μόνο ένα άνοιγμα. Πρόκειται για μια χαμηλή είσοδο με 

υπερυψωμένο κατώφλι σε μορφή παραθύρου με ξύλινο καρφωτό κούφωμα. Οι 

εσωτερικοί χώροι είναι λιθόστρωτοι από ορθσγωνικούς κυβόλιθους. Οι 

φέρουσα τοιχοποιία είναι λιθοδομή ανεπίχρηστα αρμολογημένη. Το δάπεδο 

διαμορφώνεται από μικρές πέτρες. Τα πρόχειρα αυτά λιθόστρωτα έχουν 

ρύσεις προς τα έξω ώστε να απομακρύνονται τα υγρά του αποθηκευμένου 

ελαιοκάρπου απο τρύπες στους εξωτερικούς τοίχους. Η τοιχοποιία δομείται με 

ακανόνιστες πέτρες εκτός από τις γωνιές που διαμορφώνονται από 

ημικατεργασμένους πωρ~λιθους. Στεγάζονται με μονόριχτες ή δίριχτες στέγες 

'λ , 'δ (ψ.v~Οsι) · δ' · · · 
με επικα :υψη απο κεραμι ια. ταν ειναι ιριχτες εχουν φερουσα κατασκ:ευη 

από ξύλινα ζευκτά, ενώ όταν είναι μονόριχτες φέρονται πάνω από 

αμφιέρειστες - επί της τοιχοποιίας - ξύλινες δοκούς. Πάνω σ αυτές τις κύριες 

φέρουσες κατασκευές εδράζονται δοκίδες και πάνω σ ' αυτές καρφώνονται τα 

σανίδια που φέρουν τα κεραμίδια. Συνηθιζόταν ένα από τα κτίρια των μπατών 

να έχει διαφορετική λειτουργία ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε 

ελαιοτριβείου. Αυτό είτε το χρησιμοποιούσαν σαν κουζίνα για τους 



L\ ~ Ελαιοτριβείο Κοκκινοφόρου στην Μόρια. 

\..\ Πλάγια όψη του ελαιοτριβείου Κοκκινοφόρου στην πλευρά του δρόμου . 



..... ..-... ,., Ι\~ Παράθυρο στο κεντρικό κτίριο 
του ελαιοτριβείου 
Κοκκινοφόρου . Στην τοιχοποία 

διακρίνονται τα παξιμάδια 

στήριξης των αξόνων των 
τροχών . 

s:J Λεπτομέρεια εισόδου. 
Ελαιοτριβείο Κοκκινοφόρου . 



5 \ . Κυκλικός φεγγίτης στο αέτωμα του ελαιοτριβείου Κοκ1<1γοφόρου . 

.51 . Ελαιοτριβείο Κοκκινοφόρου. Οι μπατές ακολουθούν τηy κλίση του εδάφους. 

S\ 



5'1.. 



εργαζόμενους είτε σαν μεγάλο αποθηκευτικό χώρο. Το κτίσμα αυτό δεν 

αποτελούσε εξαίρεση μόνο για τη ξεχωριστή λειτουργία του, αλλά για το ότι 

ήταν το μόνο κτίριο στο οποίο υπάρχουν ανοίγματα για το φωτισμό και 

ηλιασμό του. 

Τα κτίσματα που χρησίμευαν για την αποθήκευση του ελαιόλαδου είναι 
' θ ' ' , , (~τ'2..51 Sli) 

απλα με ορ ογωνικη κ:ατοψη και με μια μονο εισοδο με ξύλινο κούφωμα. Με 

σιδεριές προφυλάσσονται τα παράθυρα των οποίων τα κορνιζώματα είναι από 

' ' Τ λ' δ θ ' ' -tωτ: 55
! λαξευμενες πετρες. ο α ι το απο ηκευαν μεσα σε πήλινα κιούπ α. Η 

φέρουσα τοιχοποιία είναι από ανεπίχρηστη λιθοδομή. Τα δάπεδα είναι 

λιθόστρωτα απο ορθογωνικούς κυβόλιθους. Η στέγη είναι δίριχτη και έχει 

φέρουσα κατασκευή απο ξύλινα ζευκτά. Η επικάλυψη της στέγης γίνεται από 

κεραμίδια. 

Το κτίριο της διοίκησης διαφέρει από όλα τα άλλα κτίρια ως προς τη 
~τ_.511 

διαμόρφωση του εσωτερικού χώρου. Αποτελείται από γραφεία διαμορφωμένα 

επιμελώς. Τα γραφεία συνήθως θερμαίνονται με τζάκια. 29 Οι εσωτερικοί του 

τοίχοι αντίθετα με τα άλλα κτίρια είναι επιχρισμένοι. Τα γραφεία έχουν ξύλινα 

δάπεδα και ξύλινη οροφή . Τα παράθυρα επίσης προφυλλάσοvται με σιδεριές. 
, , , , (ψuπ. ~Α\ , ίζ 

Στο κεvτρικο κτισμα υπαρχουν τα μηχανηματα. υτο χωρ εται σε τρεις 

κύριους χώρους οι οποίοι είναι μια μεγάλη αίθουσα και δυο μικρότερες. Στην 

μεγάλη αίθουσα υπάρχει ο μηχανικός εξοπλισμός για την επεξεργασία της 

ελιάς και την παραγωγή του λαδιού. Στις δύο άλλες υπάρχουν η ατμομηχανή 

και το καζάνι. Στις θέσεις έδρασης των μηχανημάτων, το δάπεδο είναι 

διαμορφωμένο από πέτρινες πλάκες. Χαρακτηριστικό στοιχείο του χώρου 

αποτελεί το ξύλινο πατά~ι που συνήθως χρησιμοποιείται για τη διοχέτευση του 

καρπού στις ελαιόπετρες. 

Η πρόσβαση στο κεντρικό κτίσμα γίνεται από περισσότερες από δυο 

όδους. Η κάτοψη του κτίσματος όταν είναι ορθογωνική έχει αναλογία 
~ ~~~ 
πλευρών ι :2. Οι όψεις του κτιρίου είναι συμμετρικές ως προς το κυρίως 

ελαιοτριβείο και ασύμμετρες ως προς τη γενική όψη(~τ. Ί υ) 

29. Ν. ~ηφουνάκης, σε)_ 158 



S L\ . Οι αποθήκες του λαδιού στο ελαιοτριβείο Κοκκινοφόρου. 

55 Τα κιούπια για την αποθήκευση του λαδιού εδράζονται στο έδαφος. Ελαιοτριβείο Κοκκινοφόρου . 



.Το κτίσμα δiπλα στο 

ελαιοτριβείο ήταν η ατοικία 
προφανώς του ιδιοκτήτη και 

βρίσκεται μέσα στο χώρο του 
ελαιοτριβείου Κοκκινοφόρου . 

S! Η είσοδος της κατοικίας. 



Τα φέροντα στοιχεία του κτιρίου, δηλαδή οι περιμετρικοί τοίχοι είναι από 

λιθοδομή ενώ οι διαχωριστικοί είναι είτε από λιθοδομή είτε από δρομική 

πλινθοδομή. Η θεμελίωση των ελαιοτριβείων είναι περιμετρική λιθοδομή και 

την έχτιζαν με ημικατεργασμένους λίθους και για κονίαμα χρησιμοποιούσαν 

λάσπη (σχέδιο 1). Το πάχος της ανωδομής είναι πάνω από 50 εκατοστά, ενώ το 

πάχος της θεμελίωσης είναι μεγαλύτερο του πάχους του τοίχου και το βάθος 

της είναι περίπου δύο μέτρα (σχέδιο ΙΙ). Εσωτερικά οι τοίχοι είναι 

ανεπίχρηστοι. Για την παρασκευή κονιαμάτων χρησιμοποιείται ασβέστης, 

άμμος και πηλός. Ενώ οι πιο προσεγμένες κατασκευές έχουν χτιστεί με 

κουρασάνι σύμφωνα με πληροφορίες παλιών Μυτιληνιών.30 Το κουρασάνι 

χαρακτηρίζεται ως ο θαυματοποιός των κονιαμάτων και αποτελείται από 

τούβλο και σκόνη κεραμιδιού. Είναι υδραυλικό κονίαμα με στεγανότητα που 

μάχεται την υγρασία και το νερό όπου τα συναντήσει και δεν τους επιτρέπει να 
' ' 31 

περάσουν στο εσωτερικο των τοιχωματων. 

Σε ορισμένα ελαιοτριβεία υπάρχουν περισσότεροι από ένα τύπο λιθοδομής 

ανάλογα με το κτίσμα. Οι τύποι που συναντάμε συνήθως είναι : Η πελεκητή 

λιθοδομή με προσεκτικό αρμολόγημα και πέτρες τυποποιημένης ορθογωνικής 

μορφής και διαστάσεων. Χρησιμοποιείται στο κεντρικό κτίριο και στο κτίριο 

της Διοίκησης. Αυτή υπάρχει στις γωνιές των κτιρίων, στα κορνιζώματα που 

αποτελούνται από τους λαμπάδες, τα πρέΏα και τις ποδιές. Η λιθοδομή με 

κονίαμα ασβέστη όπου οι αρμοί συνήθως ξεχειλίζουν και σχηματίζουν ένα 

λεπτό πλέγμα στην όψη ή γίνονται επίπεδοι και πλατιοί σκεπάζοντας το 

μεγαλύτερο μέρος της πέτρας. Χρησιμοποιείται στις αποθήκες του λαδιού. 

Τέλος υπάρχει η πρόχειρα χτισμένη λιθοδομή με κονίαμα από πηλό όπου οι 

αρμοί ξεπλένονται γρήγορα και δίνουν την εντύπωση ξερολιθιάς, γι' αυτό 

ανάμεσα στις οριζόντιες στρώσεις τα κενά γεμίζονται με πολλές μικρές πέτρες. 
' ' 32 

Η λιθοδομή αυτή χpησιμοποιειται στις μπατες. 

. . Λ ' β Εϊλλην•.,.,; Παραδοσιακή Αρχιτεκτονικη, Εκόιm~cός οίκος Μέλισσα, Αθήνα 19 2, σελ. 70 
'Ο Ε Βοστανη - Κουuπα.. εσ ος, -·ι ό . ε· . \CΙ.. " · · . . 'e . Α γαιοπελαγίτιιcηc αρχιτεκτονιιcης απ αvησυχη οπτιιcη γωνια, εκ<>οση, ι .,, 1να 1979, 
3 \. Δ. Π. Βασ~λι:ιαόη, • εωρηση της ι · 

σελ. 168 
3:1. Ν. ~ηφουνατης, σελ. 160 - 161 



----- - - -.... 

i-

Λ 
1 

g 

J 



μ 

1 

μ --
~ 
ο 
~ oc 
~ "1 

ο~ 

,ι, ·--- ~ -r ---- >- ---
:Σ Ο 
0 -Ξ-

<1< ί- <J 
wω 

l 

1 

ί 

ι 
ί 
! . 
1 
1 : 

1 

-rl-· ~--'\r-=~· . . 

Ι ,,-ί1·r. -..--- . .---- ι V ..----

lj μ: ϊ. 1 ιJ 
1Η rnι!':-:...::=:: =-

1 !Ι f ϊ i \\ [ \!Γ==: ====:1 

' . . 

, . -



Το νησί της Λέσβου χτυπήθηκε δυο φορές από μεγάλο σεισμό . Η πρώτη 

ήταν το 1867 και η δεύτερη το 1889. Έτσι η αντισεισμικότητα των κτιρίων 

έγινε αναγκαία . Γι' αυτό παρατηρούμε στις λιθοδομές να παρεμβάλλονται 

στρώσεις από τούβλα σε αντιστοιχία με το σενάζ από οπλισμένο σκυρόδεμα 

όπου χρησιμοποιείται σήμερα . Ειδικότερα στο κεντρικό κτίριο συνήθως 

υπάρχουν δυο συνεχής στρώσεις από τούβλα η μια πάνω και η άλλη κάτω από 

τα παράθυρα. Με τον τρόπο αυτό, το κτίριο έδειχνε κατά το σεισμό 

ομοιόμορφη ελαστική συμπεριφορά. 

Χαρακτηριστικό των ελαιοτριβείων είναι τα μεγάλα ανοίγματα των 

παραθύρων με αναλογία πλευρών επίσης 1 :2. Τα παράθυρα δίνουν μια 
. ' ' , ' ' . (~~ 1) 

προοπτικη στον εσωτερικο χωρο και μια αρμονικη σχεση φωτισμου και mcιας. 

Τα υπέρθυρα διαμορφώνονται από μονοκόμματες λαξευμένες πέτρες που 

λειτουργούν σαν πρέκια και πάνω από αυτά κατασκευάζονται ανακουφιστικά 
\~ . ~) 

τόξα από τούβλα. Στις λιγότερο επιμελημένες κατασκευές, τα πρέκια 
(ίp (,S) 

διαμορφώνονται από ξύλινες δοκούς. Επίσης από λαξευμένες πέτρες 
~ ~ Ψ~i) 

διαμορφώνονται οι λαμπάδες των παραθύρων, τα οποία προστατεύονται με 

κιγκλιδώματα. 
. . , \~:=ι:ι-.eοο,'-)J , , , 

Οι πόρτες της εισοδου ειναι διφυλλες ενω αυτες απο τις οποιε.., εβαζαν τα 

• ' 11 ~ Τ ξ . λ ' ~ ' ":>~) ' 
μηχανήματα ειναι τριφυ~ς. ο υ ο των κουφωματων ειναι το πευκο το 

οποίο το έφερναν από το Αδραμύττιο της Μικρά Ασίας. 33 Υπάρχουν όμως 

μερικά που είναι σιδερένια. Η διάταξη των ανοιγμάτων γινόταν σύμφωνα με 

τις λειτουργικές ανάγκες του κτιρίου. 

Το υλικό των αρχιτεκτονικών στοιχείων είναι ο πωρόλιθος, ο οπτόπλινθος, 

και 0 ψαμμόλιθος. Τ.α πετρώματα αυτά τα έφερναν από λατομεία του 

Σαρμουσάκ του Αδραμυττινού κόλπου ή από λατομείο του βόρειου τμήματος 

της Λέσβου. 

Στα περισσότερα κτίσματα δεν έχουν κατασκευαστεί δάπεδα και υπάρχει 

απλώς ισοπεδωμένο χώμα. Σε ορισμένα υπάρχει άοπλο σκυρόδεμα . 
' θ ' . 'ξ '::? ) 

Πάνω από τα πρέκια, στις πορτες, τοπο ετουνται ανακουφιστικα το α απο 

συμπαγή τούβλα. Ο κ:λειδόλιχος που είναι η τελευταία πέτρα που τοποθετείται 

33 Ν ~ηφουνακης, σrJ... 143 



~ 

.- ·-'1 
----~ 

J... _ - ~~ · , 

?-°"~ 

....:.-·'\ .... -~. 

·· ~- , . 

--~i~.'f\.~''m\ ~ \f'Jι· :Ji "-:1Ϊ ·1,~ ~ . \ ~--:' \' .. ~ ~ . {'J} ~·· t.$; f .:-~ 
. ··· ι, ...&!.. . •. 1·· ~\~. ~\~·\!· :Ί. 1'\~ r,,. ./ .()··. 7/J~ 'i\· ο/~ ·~ ' .~ .' .. \ ,, ' ιι,, . ι :,.,rΙ.:- · ~-.. 

· ·~· ·• , ! ) ~\--' .. ' './ ·1: • ' ' ϊ.:: · !..:, '· Ι>t Λ 
·-•. ~~.,· 'ί '~'.'\\ ·.: ~-~~.ι,t., Ι ·' ~-f> .. ι.,,. 

;:.~· :'1 , .,.}· - .. . ' .... .~ ~~--/' ..... .. ~ ·~· - -.. f; ' .·ι'~.:...;tί\ .ι·-. , . .,,,~,~ .. .-..· .\...: .... 

{'::..--.... 
1 
ι . 
ι 

. ~ ··-
!"'Ο · 

~ 
\ '"-

~ _c~.?:~.\ "'• .... " . ... "· ·. . . ~· 
1 

,. ,~~ 

\ -rJ ~ \ 

-.... ι - -

' Ι'Ι • ' 1, 
ι, ι:,ι. 1 

C::_j 

8 Λεπτομέρεια παραθύρου ελαιοτριβείου Αγ(ας Παρασκευής. Ανακουφιστικό τόξο 
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ζ\ . Ελαιοτριβειο Ιωάννου στο 
Ακρωτήρι. 

ζJ. . Ελαιοτριβεiο Ιωάννου . 

Διακρίνεται η καμινάδα. 



b3Όψη του ελαιοτριβείου Ιωάννου . 
Δίπλα στην ε(σοδο υπάρχει η 

δεξαμενή αποθήκευσης 
ελαιοπυρι;νας (σιλό) . 

ι::.~ Η κεντρική είσοδος του 
ελαιοτριβείου Ιωάννου . 



~:S Παράθυρο της αποθήκης του ελαιοτριβείου Ιωάννου . 



στην κορυφή του τόξου (της κεντρικής εισόδου), φέρει τη χρονολογία ίδρυσης 

του ελαιοτριβείου . 

Στη στέψη δηλαδή στη βάση της στέγης αλλά και στις βάσεις των 
' ' ' , ~ \).)Τ t..,) αετωματων των μικρων οψεων χρησιμοποιουνται συμπαγής οπτόπλινθοι. Στο 

αέτωμα υπάρχει το Ochio di Bue ή μάτι βοδιού σύμφωνα με την ιταλική 
λ 1 π ' .~'1 ' ' θυ Φύτ. c:; 1) ορο ογια. ροκειται για τα κυ/\.Λ.ικα παρα ρα τους φεyyίτες που βρίσκονται 

στα αετώματα των ιταλικών βασιλικών της Α ναγένvησης και στην 

αρχιτεκτονική του Palladio. 
34 Αποτελούνται από μια περιμετρική γρυπίδα από 

συμπαγή τούβλα. Τέτοιος φε'((ίτης υπάρχει στο ελαιοτριβείο της Αγίας 

Παρασκευής. @ιιπ ~fι) 

Η ξ ' λ ' ' δ' ~~ S'=>) 'δ β ζ ' ' υ ιvη στεyη ειναι ιριχτη με κεραμι ια υ αντινου η γαλλικού τύπου . 

Ε ' ' ' ζ ' ' 1 ' ~ ~ 2) 
ιναι φτιαγμενη απο ευκτα που ειναι απο πριστες καστανιές ενώ τα 

πετσώματα είναι από τοπική λεύκα. 

Η σιδερένια στέγη αποτελείται από ζευκτά διαμορφωμένα από σιδηρογωνιές 

και από οριζόντιες δοιcίδες διαμορφωμένες από σιδερένιες λάμες. Οι δοκίδες 

φέρουν επικάλυψη αυλακωτής λαμαρίνας, με αλληλοκάλυψη στις ενώσεις, για 

λόγους πυροπροστασίας. Τέτοια στέγη έφτιαχναν όταν ανησυχούσαν για 

πυρκαγιά την οποία θα έβαζαν ανταγωνιστικά ελαιοτριβεία . 

Η καμινάδα αποτελεί χαρακτηριστικό των ελαιοτριβείων. Έχει ύψος 

περίπου 23 μέτρα και η βάση της φθάνει στο 1/3 του ύψους του κτιρίου . Είναι 

εξαγωνική συνήθως πλινθόκτιστη και η διατομή της μειώνεται καθώς 

ανεβαίνει μέχρι την απόληξη όπου υπάρχει διακοσμητική προεξοχή . 

Χαρακτηριστικό και απαραίτητο κτίσμα του συγκροτήματος είναι το 

καφενείο, το οποίο ουςοδομείται στο περίβολο του ελαιοτριβείου ή στην 

' c.~ ~~ ' ξ ' ' ' 
απέναντι πλευρά του δρομου ετσι ωστε να ε υπηρετει αμεσα τοσο τους 

εργαζόμενους όσο και τους ελαιοπαραγωγούς που άλεθαν τη σοδειά τους. 

Με την ανάλυση αυτή που κάναμε προσπαθήσαμε να κατανοήσουμε τα 

βιομηχανικά κτίρια αυτής της εποχής. 

Στο σημείο αυτό αξίζει να γίνει μια μικρή αναφορά στο κτίσμα του Τάκη 

Ελευθεριάδη στην Πέτρα το οποίο έχει δύο χρήσεις. Είναι ταυτόχρονα 

34 Ν. ~ηφοuνάκης. σελ 95 
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6-f . Καφενείο απέναντι από το ελαιοτριβείο Πλαγιάς με ανάγλυφα στο αέτωμα και 
χαρακτηριστικό χρωματισμό για την εποχή του (τέλος 18°u αιώνα). 

\~ ·- Ν J ~c \Jό-.υ'<\) 1 \) \ °' '< -c_ \ ) C ,τ. ~' 
\~~ \'-.ι ~~ "Ο> 20.,... ο-._ 

1 
Ό~ 'ί,\t: 

\~<;)(:. . 



β , , ζ.@~Τί,tΙ) , , . λλογή 
ελαιοτρι ειο και σαπωνοποιειο μα ι . ο χειμωνα οπου γινεται η συ του 

καρπού λειτουργούσε σαν ελαιοτριβείο ενώ το καλοκαίρι σαν σαπωνοποιείο 

αφού έπαιρναν τα πεταμένα λάδια και φτιάχνανε σαπούνι 

Η ζωή του σταμάτησε το 1983. Είναι τριώροφο και ο τελευταίος όροφος 

χρησίμευε σαν χώρος επεξεργασίας σαπουνιού. Χτίστηκε το 1908 πλάι στη 

θάλασσα και κοντά στις λαδαποθήκες του οικισμού. Οι όψεις του 

παρουσιάζουν ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον και είναι απόλυτα 

συμμετρικές. Είναι χτισμένο με πολυγωνική αρμολογημένη λιθοδομή στο 

ισόγειο και ορθογωνική στους ορόφους. Η γενικότερη εντύπωση που σου 

δίνουν οι όψεις του, είναι ότι μοιάζουν περισσότερο με όψεις κατοικίας της 

περιόδου αυτής παρά με βιομηχανικό κτίσμα.35 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η αρχιτεκτονική των παλιότερων 

χειροκίνητων ελαιοτριβείων. Οι διαφορές τους από τα νεότερα είναι εμφανής. 

Η κάτοψη του κτιρίου είναι ασύμμετρη. Σαν κύριο χαρακτηριστικό έχει το 

ξύλινο πατάρι που είναι χωρισμένο σε μικρότερους χώρους (ξύλινες μπατές) 

αποθήκευσης του ελαιοκάρπου. Ενδιαφέρον από κατασκευαστικής πλευράς 

παρουσιάζει η στέγη η οποία είναι τετράριχτη κεραμοσκέπαστη. ~, αυτή 

υπάρχει φεγγίτης που προκύπτει από τη διαφορά κλίσης της στέγης στο κέντρο 

έτσι ώστε το διάστημα που δημιουργείται ανάμεσα στα ζευκτικά να φωτίζει 

και να εξαερίζει το χώρο. Η καμινάδα είναι λιθόκτιστη τετραγωνικής μορφής 

και η βάση της βρίσκεται σχεδόν στο ύψος του κτίσματος.36 

Βλέπουμε ότι τα στοιχεία αυτά του παλιού ελαιοτριβείου παρουσιάζουν ένα 

δυναμικό αρχιτεκτονικό σύνολο που το χαρακτηρίζουν η ασυμμετρία και τα 

πολλαπλά σημεία φυγής στην προοπτική του. Αποτελούν ένα σύνολο 

προσαρμοσμένο στην ανθρώπινη κλίμακα, χτισμένο σε ανθρώπινα μέτρα. 

Τέτοιου τύπου χειροκίνητου ελαιοτριβείου ήταν το ελαιοτριβείο της 

. ~. b~) , , ' . δ , 
Πλαγιας, το οποιο προσφατα γκρεμιστηκε απο τον ι ιοκτητη του μη 

γνωρίζοντας προφανώς την αξία του . Ο μηχανολογικός εξοπλισμός που 

35. Ν ~ηφουνάκης. σελ. 105 
36 Ν. ~ηφουνά.κης, σελ. 36 



b8 Πέτρα. Το ελαιοτριβείο Ελευθεριάδη . Κεντρική όψη. 
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υπολογιζόταν ότι είχε γύρω στα 200 χρόνια ζωή καταστράφηκε.37 Το ερώτημα 

είναι πως ένα τέτοιο μνημείο της Βιομηχανικής Αρχιτεχτονι1Cής δεν υπάρχει 

πια. Ποιος ευθύνεται γι' αυτό δεν γνωρίζουμε αλλά ξέρουμε μόνο ότι η πράξη 

αυτή είναι καταδικαστέα. Και είναι να αναρωτιέται κανείς αν θα 

δημιουργηθούν ποτέ tcτίρια τέτοιας μεγάλης αξίας και σημασίας σαν αυτά που 

μελετάμε. 

37. Ν. Σηφουνάτης, Γ~φέμισαν τη μηχανή «Γιάνναρου» στην Πλαγιά, Εφημερίδα Δημοκράτης, 17/6/1999, αρlθμός φυλλου 
Ι:! . 795 , σελ. ι 



+ο . Ελαιοτριβείο Ψαρρού στην Παναγιούδα. 



-=t-1. Ο εσωτερικός χώρος του ελαιοτρ ιβείου Ψαρρού . Τα ανοίγματα δίνουν φως στο χ<ίψο . 

-=f-2. . Η ξύλινη στέγη του ελαιοτριβείου Ψαρρού. 



Ελαιοτριβείο Ψαρρού. Γρηπίδα στέγης από συμπαγή τούβλα σε παράλληλες σειρέ και γωνι λιθοι 
ακμών λιθοδομής. 

"'{.l\ Ελαιοτριβείο Ψαρρού. Ο ελαιόμυλος. 



ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ 

Τα στοιχεία αυτά είναι παρμένα από τα χειρόγραφα τετράδια του Α. 

Βασιλείου ιδιοκτήτη ελαιοτριβείου στα Λουτρά και αντανακλούν τη 

γενικότερη οικονομική πρόοδο των εύπορων στρωμάτων της Μυτιληναϊκής 

κοινωνίας. 

Στα τετράδια υπάρχουν στοιχεία για τα έξοδα κατασκευής του 

ελαιοτριβείου. Σύμφωνα με τον κατάλογο εξόδων η ανέγερση του JCτt.ρίου 

αρχίζει το Δεκέμβρη του 1890 με την αγορά της απαραίτητης έκτασης και 

τελειώνει το Γενάρη του 1891. Το ολικό ποσό που ξοδεύτηκε φτάνει τα 

258.000 γρόσια, τα οποία πληρώθηκαν σε τέσσερις δόσεις στον .Η. Papps, 

προμηθευτή μηχανημάτων με ατμό. Πλήρωσε ακόμα 13 .44 γρ 'σια στον 

μηχανικό Άνθη Προκόπη για υποδείξης και συμβουλές. Ακόμη αναφέρεται η 

προσέλευση υλικών κατασκευής όπως το ξύλο από το Αδραμύm της Μ. 

Ασίας. 

Ορισμένες τιμές μονάδος: 

1 γομάρι πέτρες 25 παράδες 

1000 τούβλα 

1 νεροσάνιδο 

1 καπλαμάς 

23 γρόσια 

3 γρόσια 

4 γρόσια 

Οι βασικές πηγές εσόδων του ιδιοκτήτη είναι : 

α) από την αγροτική παραγωγή και τη πώληση του λαδιού. 

β) από το λάδι που παρήγαγε το ελαιοτριβείο και τα αλεστικά άf.λων 

παραγωγών. 

γ) από τα έσοδα του γραφείου εμπορίας λαδιού και σαπουνιού «Α. 

Κοκ:κώνη Αφοι Βασιλείου» όπου ο Βασιλείου κρατούσε ατομικό 

λογαριασμό. 

δ) από τα δάνεια που έκανε σε επιχειρηματίες της Μυτιλήνης, Έλληvε- ή 

Τούρκους και την είσπραξη αντίστοιχων τόκων. Για το 1891 είχε 46 

ομόλογα που ανέρχονταν στο ποσό τών 1.698 .3 9 γρ 'σια. 3 

38 p ,... ,... . αι την κοινωVΙα της Λεσβου το 19° αιώνα.. Λεσβιακά. τόμος 18 ', 19 9, σελ. 3 ι 4 · . -ιφναιου. _τοιχcια για την οιιc:ονομια κ 



Παρακάτω δίνονται ορισμένες τιμές του l 89 l : 

Μεροκάματο ενός ζευγά 13,26 γρόσια 

Μεροκάματο μιάς γυναίκας 

Τιμή πώλησης λαδιού 

1 γομάρι λίπασμα 

1 οκά σα1C1C1.ά 

1 1Cιλό τσιμέντο γαλλικό 

Ραβδιστικά ή μάζεμα 1 μοδιού 

1 άλογο 

1 αγώγι ελιάς 

αλεστικά 1 μοδιού 

Λογαριασμοί ελαιοτριβείου 

3 γρόσια 

2 9 ,25 !λαγήνι 

3 ή 2, 14 γρόσια 

6 γρόσια 

35 γρόσια 

69 14 γρόσια 

2.160 γρόσια 

1 Υ.. γρόσια 

40 γρόσια 

Τα σημαντικότερα έσοδα προέρχονται από την πώληση 31 .631 λαγηνιών 

λαδιού και πυρήνας. Έτσι τα έσοδα 1891 - 93 του ελαιοτριβείου φθάνουν τα 

896.895 γρόσια. 

Από τον κατάλογο εξόδων που φθάνει τα 875.770 γρόσια τα σπουδαιότερα 

ποσά έχουν ξοδευτεί ώς εξής - για αγορά ποσοτήτων λαδιού από διάφορους 

παραγωγούς, για πληρωμή της δεκάτης πάνω στην ελιά και το λάδι, για φόρους 

του εργοστασίου : 809 γρόσια για το 1893, 87.085 για μισθοδοσία μηχανικού, 

45 μετζήτια το μήνα, για κατασκευή μεγάλης αποθήκης λαδιού 32.651 γρόσια. 
Οσον αναφορά τα κέρδη του ελαιοτριβείου στα τρία χρόνια υπάρχει μια 

εικόνα, λογιστικά τουλ(lχιστον ισοσκελισμένη : ΕΞΟΔΑ 875.770 γρόσια -
ΕΣΟΔΑ 896.895 γρόσια . Τα κέρδη που φαίνονται είναι 21 .125 γρόσια . 

Ωστόσο πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι στη στήλη των εξόδων περιλαμβάνονται 
τέσσερις μήνες επιπλέον εργασίας, ότι ένα μέρος αυτών των εξόδων έχει 
δαπανηθεί σε αγορά ποσοτήτων λαδιού που μετά θα πουληθούν στο γραφείο 
εμπορίας των Αφων Βασιλείου . Τονίζουμε ότι τα ελαιοτριβεία της εποχής 



εκείνης ήταν πραγματικά χρυσορυχεία, πράγμα που δεν φαίνεται από τα 

, λογι ' δ δ , 39 παραπανω στικα ε ομενα. 

Τα ελαιοτριβεία τροφοδοτούν το νησί με την βασική παραγωγή αγροτικών 

και βιομηχανικών προϊόντων. Τα σημαντικότερα κέρδη προέρχονται από τον 

τοκισμό και το εμπόριο. Από την άλλη μεριά οι Λέσβιοι που είναι 

εγκατεστημένοι στη Ρωσία, Ρουμανία, Αίγυπτο δεν επενδύουν στη βιομηχανία 

του νησιού. Είναι μεταπράτες. Διατηρούν στο εξωτερικό τις κύριες 

οικονομικές τους δραστηριότητες και προτιμούν να γυρνάνε πίσω και να 

χτίζουν μεγαλοπρεπείς θερινές κατοικ:ίες και να αγοράζουν γη. 

Σημείωση 

1 γομάρι= 120 οκάδες 

1 λαγήνι= 6,45 οκάδες= 8.19 κιλά 

Η αντιστοιχία τούρκικων νομισμάτων το 1983 είναι: 

1 λίρα= 108 γρόσια 

1 μετζήτι = 20 γρόσια 

1 γρόσι = 40 παράδες 

39. Ρ. ΣιΦΥαίου, σελ. 316 

1 



ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΕΠΟΧΗΣ 

ΒΥΡΣΟΔΕΨΕΙΑ - ΣΑΠΩΝΟΠΟΙΕΙΑ 

Η σύντομη αναφορά που θα ακολουθήσει για τα βυρσοδεψεία και τα 

σαπωνοποιεία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια ένταξης των βιομηχανικών 

κτιρίων στο περιβάλλον τους. Βέβαια οι παραγωγικές λειτουργίες αυτών των 

εργοστασίων είναι διαφορετικές. Το δικαίωμα όμως για αυτή την αναφορά 

δίνεται από τα ίδια τα κτίρια τα οποία ανήκουν στην ίδια κατηγορία δηλαδή 

στην ίδια βιομηχανική αρχιτεκτονική . 

Γνωρίζουμε ότι τα ελαιοτριβεία συναντιούνται στα χωριά ως αυτόνομες 

μονάδες, μια ή και περισσότερες ανάλογα με την παραγωγή του λαδιού. Το 
, ~\.:\S1(,) 
ιδιο ισχύει και για τα σαπωνοποιεία . Α vτίθετα τα βυρσοδεψεία βρίσΚονται 

συyιcεvτρωμένα στην άκρη της πόλης ή του χωριού. Γενικά χαρακτηριστικά 

είναι ο μεγάλος όγκος τους και η σημασία τους στον ιστό της πόλης. Οι 

διαφορές τους είναι ελάχιστες και δεν ξεφεύγουν από τα χαρακτηριστικά της 

αρχιτεκτονικής των αρχών του 20°υ αιώνα. Όμως η σημαντική διαφορά των 

βιομηχανικών αυτών κτιρίων είναι ο ρόλος τους με το περιβάλλον. Τα 

ελαιοτριβεία βρίσκονται στα δάση της ελιάς ενώ τα βυρσοδεψεία κοντά στη 

θάλασσα. Τα ταμπάκικα όπως αλλιώς λέγονται σε σχέση με την υπόλοιπη 

πόλη (κατοικίες - λιμάνι) σχηματίζουν νοητά ένα σχήμα «L», έχοντας αυτά 

στο κέντρο ή στη γωνία του σχήματος.40 Δηλαδή διαπιστώνουμε ότι η πόλη 

και η κατοικίες δεν βρίσκονταν σε άμεση επαφή με τα βυρσοδεψεία και πιο 

συyιcεκριμένα η απόσταση που τα χώριζε ήταν αρκετά μεγάλη . Και αυτό γιατί 

η μυρωδιά της ταμπακίλας που δημιουργούταν κατά το διάστημα της δέψης, τα 

υποχρέωναν να συγκεντρώνονται στις άκρες των χωριών ή των πόλεων. Αυτή 

η σχέση έρχεται σε αντίθεση με τα ελαιοτριβεία αλλά και τα σαπωνοποιεία τα 

οποία εντάσσονται στην πόλη και ο ρόλος είναι σημαντικός στη ζωή των 

ανθρώπων. 

~Ο Δ. Κρο · · Η . . β ;.~ 'αc:στα Καρλοβασια ~μοu. Εισήγηση στο συνέδριο «Η ~aμος απο 
κ:ιοη~ παpαόοσιακη βιομηχανια της υρσο.,.,ψι _. _ · 

τα βυζαντινά χρόνια μέχρι σήμερα», ~άμος, Απρίλης Ι 99), σΕλ _., 



1-5 . Βυρσοδεψείο στην Παναγιούδα 

+ι::, . Βυρσοδεψείο στη Σάμο. 



Όσο αναφορά την αρχιτεκτονική τους θεωρήσαμε αναγκαίο να αναλύσουμε 

ξεχωριστά τη μορφολογία και την τυπολογία του κάθε κτιρίου. 

Τα βυρσοδεψεία είναι διώροφα κτίρια όπου στο ισόγειο υπάρχει ο χώρος 

αποθήκευσης, στον όροφο υπάρχει ο χώρος τελειοποίησης των δερμάτων ενώ 

ο δεύτερος όροφος χρησιμοποιείται για το στέγνωμα των δερμάτων . Στον 

όροφο υπάρχει πόρτα χωρίς πρόβολο η οποία χρησίμευε στην άμεση μεταφορά 

των τελειοποιημένων δερμάτων. Γενικευμένη είναι η χρήση του αετώματος 

και της εμφάνισης ενός στρογyυλού φεyyίτη. Χαρακτηριστικό της κύριας 

όψης τους είναι η συμμετρία των ανοιγμάτων. Στο πάνω μέρος τους υπάρχουν 

ανακουφιστικά τόξα από συμπαγή τούβλα. Τα κουφώματα που υπάρχουν στα 

ανοίγματα είναι ξύλινα. Τα υλικά κατασκευής των κτιρίων είναι η πελεκητή 

πέτρα, το κεραμίδι, το ξύλο και το σίδερο. Η στέγη είναι δίριχτη με κεραμίδια 

γαλλικού τύπου, η οποία γίνεται αντιληπτή λόγω της μορφής της αλλά και του 

ΚΟlC1ανωπού χρώματος σε αντιπαράθεση με το ωχρώδες της πέτρας. Όλα τα 

γαιώδη χρώματα των υλικών τόσο και της πέτρας όσου και του κεραμιδιού 

συναρμονίζονται μεταξύ τους. Στην εξωτερική τους εμφάνιση είναι σχεδόν 

όλα όμοια, τοποθετούνται κατά την ίδια διάταξη στην ίδια περιοχή. Η διάταξή 

στο χώρο γίνεται με την πρόσοψη παράλληλη ως προς το δρόμο ενώ η άλλη 

πλευρά κάθετη ως προς αυτόν. Τα βυρσοδεψεία χαρακτηρίζονται από το 

μεγάλο όγκο τους, τη γερή κατασκευή και το σχήμα τους. 41 

Όσον αναφορά τα σαπωνοποιεία, αυτά αποτελούνται από δύο κτίρια που 

βρίσκονται σε επαφή το ένα με το άλλο. Η διάταξη των κτιρίων ήταν αυτή που 

επέβαλε την κατασκευή και τη δομή της παραγωγής . Στο ισόγειο του μικρού 
' ' ' Μ· Β~ 'β ζ ' λ' κτιριου ηταν τοποθετημένα τα καζανια οπου ε ρα αν τα σαπουνια, η αντ ια 

(~τ "1-°' ι eO) ' ' ' δ ' του ασβεστόνερου και της καυστικης ποτασας, το πηγα ι και αpγοτερα το 

ατμοκάζανο . Στον πρώτο όροφο του μικρού κτιρίου ήταν το παράπηγμα της 

Διεύθυνσης και οι χοάνες των καζανιών από όπου γινότανε η λήψη του 

σαπωνοπολτού. Ο πρώτος κ:αι 0 δεύτερος όροφος του μεγάλου κτιρίου ήταν το 

.ι 1 · Δ. Κροιcίδηc. σε)~ 50 - 58 
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' ~ .Ί1a) 
ξηραντηριο, δηλαδή ο χώρος όπου στρωνόταν το σαπούνι για να στεγνώσει, να 

σφραγιστεί, να κοπεί και να συσκευαστεί.42 

Τα , 'ζ , λ , ~ "":\ 1\ 
σαπωνοποιεια τα χαρακτηρι ει ο μεγα ος σyκος τους, τα πολλά ψηλά 

παράθυρα, τα καρφωτά κουφώματα και γενικά τις απλές κατασκευές 

φτιαγμένες για να εξυπηρετούν συγκεκριμένες ανάγκες. Οι τοίχοι τους είναι 

από λιθοδομή, ενώ οι πέτρες μεταφέρονται από διάφορα σημεία της περιοχής. 

Σαν συνθετικό υλικό χρησιμοποιήθηκε η λάσπη και η θηραϊκή γη. Οι 

καμινάδες και τα καζάνια έχουν κατασκευαστεί από συμπαγές τούβλο. 

Συνήθως η στέγη του μεγάλου κτιρίου είναι τρίριχτη με ξύλινα ζευκτά και με 

γαλλικά κεραμίδια. Αντίθετα η στέγη του μικρού κτιρίου είναι δίριχτη με 

ξύλινα ζευκτά και βυζαντινά κεραμίδια. Στο ισόγειο δεν υπάρχει δάπεδο αλλά 

απλώς ισοπεδωμένο χώμα. Τα δάπεδα των ορόφων είναι ξύλινα. Τα 

κουφώματα είναι ξύλινα καρφωτά απλού τύπου με χρώμα γκρι ανοιχτό. Στα 

κουφώματα του ισογείου υπάρχουν προστατευτικές σιδεριές μεγάλης 

διατομής. Οι πόρτες εισόδου είναι συμπαγής ξύλινες, βαριάς κατασκευής και 

εξωτερικά είχαν ξύλινες «φάλκες» που προστάτευαν το κτίριο από τα νερά των 

χειμάρρων. 43 

Σύμφωνα με τα παραπάνω και σε σύγκριση με τα χαρακτηριστικά των 

ελαιοτριβείων που έχουμε αναφέρει σε προηγούμενο κείμενο παρατηρούμε ότι 

τα βιομηχανικά αυτά κτίρια δεν διαφέρουν σε πολλfJ. σημεία όσο αναφορά την 

αρχιτεκτονική τους δομή, αλλά η κύρια διαφορά τους όπως είπαμε εντοπίζεται 

στη λειτουργική τους διάταξη και τη θέση τους στην πόλη . Το σημαντικό είναι 

ότι αποτελούν μεγάλο κομμάτι της βιομηχανικής κληρονομιάς αυτού του 

τόπου και ότι χρειάζοντςιι μέριμνα για τη συντήρηση και τη διατήρηση τους. 

'-1' Ν ς-. "' · ~ο'"' · να Νοuαρχία Λεσβοu. 1986. σελ. ! 26 
~- · -ηφουνά1α1c, Βιοuηvανικα κτιρια στη Λέσβο, 19 και αρχες - αιω · · 

..i..J Ν" . .. ,.. 
· -ηφοuνακης, σελ. 128 



\ ?ι · Αντλία στο σαπωνοποιείο Παπαρίσβα στη Μυτιλήνη . 

~() · Αεραντλία στο σαπωνοποιείο Παπαρίσβα στη Μυτιλήνη. 



eil. . Το καζάνι σαπουνιού στον πρώτο όροφο του σαπωνοποιείου 
Παπαρίσβα στη Μυτιλήνη. 



ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ ΣΕ ΑΛΛΑ ΜΕΡΗ 

Σε άλλα μέρη της Ελλάδος όπως στην Κρήτη, στη Κέρκυρα στα νησιά του 

Αιγαίου, Νίσυρο, Αίγινα, Κάρπαθο, τα περισσότερα ελαιοτριβεία είναι 

εγκατεστημένα στα ισόγεια των σπιτιών και στον όροφο ή στους ορόφους 

βρίσκεται η κατοικία. Αντίθετα στη Λέσβο τα ελαιοτριβεία είναι αυτοτελή 

μεγάλα συγκροτήματα. Κάθε πόλη της Λέσβου, κάθε χωριό, ακόμα και ο πιο 

μικρός οικισμός διαθέτει συνεταιριστικό ελαιοτριβείο κοινοτικό ή δημοτικό 

και ανάλαyα με το μέγεθος της περιφέρειας του ένα ή και περισσότερα 

ιδιωτικά. 

Στους άλλους τόπους της Ελλάδος η παραγωγή του λαδιού γινόταν με 

ανάλαyους τρόπους που είχαν ομοιότητες και διαφορές από αυτόν της Λέσβου. 

Τα παρακάτω στοιχεία αναφέρονται στα πρωτόγονα ελαιοτριβεία της Αίγινας, 

Καρπάθου και Αργολίδας. 

Σε πολύ παλιά εποχή το ελαιοτριβείο στην Αίγινα είχε μια απλούστατη και 

υποτυπώδη μορφή . Τις ελιές τις μάζευαν από τις κορφές με παράξενες 

θασίτικες ανεμόσκαλες, τις διχαλωτές. Το ελαιοτριβείο αποτελούνταν από ένα 

μεγάλο χώρο που είχε μέσα τον αλογόμυλο που αλέθει τις ελιές, τα πιεστήρια 

με τα τρίχινα σακούλια με τον πολτό που περιμένουν να πιεστούν. Υπήρχε το 

τζάκι για το ζεματιστό νερό και η ξύλινη δεξαμενή. Το λάδι το βάζανε σε 

πέτσινα ασκιά. Οι εργάτες δούλευαν ακόμα και τη νύχτα για να μη σαπίσει ο 

καρπός.44 

Τα περισσότερα ελαιοτριβεία στην Κάρπαθο είναι ιδιόκτητα ενώ μερικά 

ανήκουν στην εκκλησία. Στο ελαιοτριβείο υπάρχει ο μύλος όπου αλέθονται σι 

ελιές και αποτελείται από την πάνω πέτρα (πανώπετρα) που γυρίζει με μουλάρι 

ή με δύο γυναίκες πάνω στην κατώπετρα. Και οι δύο πέτρες βρίσκονται πάνω 

σε ένα κυκλικό ύψωμα 75 εκατοστών το οποίο ονομάζεται «κάστρο». Στο 

Κέντρο του κάστρου βρίσκεται η κατώπετρα. 

44 Δ Β , , πό ανήσυχη οπτιιcή γωνια. Ε' έκδοση. Αθηνα 1979. σελ. 

9
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Όταν τελειώσει το άλεσμα μεταφέρουν το χαμούρι σε μια σκάφη κοντά στην 

οποία βρίσκεται το καλούπι, δηλαδή ένας τετράγωνος ξύλινος τύπος. 45 

Στην Αργολίδα η παραγωγή λαδιού γινόταν με μια μεγάλη πέτρα όπου η 

κοιλότητά της ήταν αλλού φυσική και αλλού τεχνητή. Στο -κοίλωμα έριχναν 

τον καρπό και κυλώντας πάνω στην κινητή πέτρα, τον έλιωναν και μάζευαν τις 

λιωμένες ελιές. Αυτές τις έβαζαν σε τρίχινο σακί και το σακί σε μεγάλο 

κοφίνι. Πάνω στο σακί που περιείχε το ζυμάρι έβαζαν βαριές πέτρες και το 

λάδι έσταζε λίγο - λίγο από το κοφίνι σε ένα ταψί μέσα στο οποίο το είχαν 

τοποθετήσει. Για να βγει περισσότερο λάδι, βουτούσαν το σακί με το ζυμάρι 

σε καζάνι με βραστό νερό. Το νερό διέλυε περισσότερο το ζυμάρι καθώς ένα 

άλλο μέρος ακόμα του λαδιού ανέβαινε στην επιφάνεια του νερού, από όπου ο 

ιδιοκτήτης το μάζευε με ένα κομμάτι ξερό νεροκολόκυθο, μορφωμένο σε 

σχήμα πιάτου ή με το «φιαλίδιο» ή με άλλο ανάλαγο σκεύος. Το ζυμάρι ή και 

ολόκληρες τις ελιές τις άδειαζαν σε μεγάλο καλάθι όπου τις πατούσαν με 

γυμνά πόδια για να βγάλουν το λάδι, όπως γίνεται περίπου με το πάτημα των 

σταφυλιών.46 

45. Ν '<" . . ος • έc 'Ο'"' αιlί)να, Νομαρχία Λεσβου, 1986, σεi~ 56 - -7 
~6 · -ηφουνα1α1ς, Βιομηχανικά κτίρια στη Λεσβο, 19 και αρχ . -

. Ν '<"ηφο . - -· - υνα~cης, σελ. )3 - )4 



ΕΜΠΟΡΙΚΆ ΚΑΙ ΜΕΣΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

Σ' αυτό το κεφάλαιο θα γίνει μια ονομαστική αναφορά στις εμπορικές 

εταιρείες και στα ελαιοεμπορικά - ελαιομεσιτικά γραφεία της εποχή~ εκείνης 

και συγκεκριμένα στις αρχές του 20°υ αιώνα. 

Η εκπvοή του 19°υ αιώνα υπήρξε σταθμός εφόσον τότε συντελούνται ιcαι 

ολοκληρώνονται οι απαραίτητες διεργασίες για την έξοδο του νησιού από τη 

στασιμότητα που επέφερε η τουρκική κατάκτηση . Έτσι η Μυτιλήνη έγινε 

αποκλειστικά πόλη του λαδιού και πόρος του νησιού ήταν μόνο το λάδι. Αυτό 

φαίνεται από τα ελαιοεμπορικά γραφεία που εργάστηκαν στη διακίνηση του 

λαδιού. Έτσι έφθασε στο σημείο στο σημείο να έχει περισσότερα από είκοσι 
ελαιομεσιτικά γραφεία και άλλες τόσες εταιρείες. ~7 Ο κόσμος που 

απασχολιόταν σε αυτή τη διακίνηση ήταν πολύς, αφού η μονοκαλλιέργεια της 

ελιάς δημιούργησε πολλά μικροεπαγγέλματα, μικροβιοτεΧ\fίες μαγαζιών που 

συνωστίζονται κατά μήκος του κυρίου οδικού άξονα της Μυτιλήνης και των 

κωμοπόλεων, δια1Clνώντας τα εισαγόμενα προϊόντα ή προϊόντα - εργαλεία που 

ΧΡειάζονται για την ελαιοσυλλογή και την επεξεργασία του λαδιού όπως 

JCαλάθια για τις «μαζώχτρες», «τουλούμια» από τραγίσιο δέρμα, «τσουπιά» 

φτιαγμένα από κατσικίσια τρίχα, σαμάρια για τα ζώα αλλά και σκεύη 

JCεραμικής τέχνης που κατασκευάζονται στην Αγιάσο και στον Μανταμάδο. 

Έτσι ήρθε η οικονομική και πνευματική ανάπτυξη του τόπου αυτή την εποχή.48 

Οι εταιρείες που υπήρχαν άνηκαν στην πλειοψηφία τους σε έλληνες 

υπηκόους. Πολλές από αυτές ήταν οικογενειακής μορφής. Οι μέτοχοι των 

εταιρειών ασχολούνται παράλληλα με τη διαχείριση και επίβλεψη της 

Ιcrr]ματικής τους περιου~ίας. Οι εταιρείες αποτελούν δείκτη του γεωγραφικού 

Χώρου, ο οποίος προσέλκυε το εμπορικό και επιχειρηματικό ενδιαφέρον των 

Λεσβίων, κατά τη χρονική αυτή περίοδο. Όσες εδρεύουν εκτός νήσου έχουν 

σχέση με την Αίγυπτο και την Κωνσταντινούπολη. 

-Π. Θ Π • · Πυρηνελαιουργεία και Ραφινεριαι που υπηρξαν στη 
Μυτi'ασ~cευα~ς. Χρονικά, Ελαιοεμπορικά ~ Ε~ιομεσιτικα γραrα~~σβu:ικών μελετων, τόμος ΙΒ ' , 19 9. σελ. 336 

48. Π Α η:ν11 ιcαθώς και ~απωνοποιεία. Λεσβιακα, Δει.τΙDV της εταφε • Λ . σβος η Αιολικη Αθήνα 199 Ό σελ S 
· pγυρης, Λέσβος; Απο την k:ατακτηση ( 1462) σrη συγχρονη F.ΠoX'l , 6 

' 



Μια από τις πιο επικερδής και διαδεδομένες την εποχή αυτή επιχειρήσεις 

υπήρξε και η επεξεργασία δερμάτων. 49 

Τυπικοί εκπρόσωποι της νέας γενιάς επιχειρηματιών, προσαρμοσμένων στις 

συνθήκες της μεγάλης αγοράς, προέρχονται από τις οικογένειες Κουρτζή, 

Μουζάλα, Βασιλείου (Μυτιλήνη), Σουρλάγκα (Γέρα), Παπουτσάνη, Τραγάκη, 

Πούλια (Πλωμάρι), κ.α. των οποίων οι δραστηριότητες φθάνουν μέχρι τη 

Βάρνα, την Οδησσό, την Κωνσταντινούπολη, τη Σμύρνη, την Αλεξάνδρεια, 

κ.α .. 

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των Κουρτζήδων των οποίων οι 

επιχειρήσεις καλύπτουν την πρωτογενή και δευτερογενή παραγωγή, τις 

μεταφορές ( ακτοπλοία Αιγαίου), το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο και τον Τύπο 

(εφημερίδα «Λέσβος») . 50 

Οι εταιρείες έχουν διαιρεθεί σε τρεις ενότητες: 1) Εταιρείες με έδρα τη 

Μυτιλήνη ΙΙ) Εταιρείες με έδρα την Κωνσταντινούπολη και τέλος ΙΠ) 

Εταιρείες με έδρα την Αίγυπτο. Σημειώνουμε ότι οι πληροφορίες που 

υπάρχουν γι' αυτές τις εταιρείες δηλαδή για το τι εμπορεύονταν και ποιες ήταν 

οι δραστηριότητές τους, είναι ελάχιστες. Αυτές είναι: 51 

Ι) Με έδρα τη Μυτιλήνη 

α) Εταιρεία «ΣΙΜΟΥ ΠΟΛΙΤΑΚΗ» 

β) Εταιρεία «ΑΔΕΛΦΟΙ ΧηΧΡΙΣΤΟΦΑ ΚΑΙ ΜΩΡΑΪΤΟΥ» 

γ) Εταιρεία «ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΕΝΛΗ ΚΑΙ ΣΙΑ». Διευθυντής και μέλος αυτής 

της εταιρείας 0 Μιχαήλ Βενλής ήταν Οθωμανός υπήκοος, κάτοικος 

Μυτιλήνης. Κατά πάσα πιθανότητα το εμπορεύσιμο είδος της εταιρείας 

ήταν το λάδι το σαπούνι και τα δέρματα. ' . 

δ) Εταιρεία «IΩΑΝΝΗΣ ΣΤ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ» 

Ι') Με έδρα άλλες περιοχές του νησιού. 

α) Εταιρεία «ΑΔΕΛΦΟΙ Δ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΕΛΛΗ» 
β) Εταιρεία «Δ. ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΚΑΙ 1. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» με έδρα το Μόλυβο. 

-19. Ε Π. • . . . . ' ι ΚωνστιΙ\τινούπολη, καi Αίγυπτο μέσα από crομβολαιογραφucες 
· . _ 8Α.αχου. Εμπορικες εταψειες μέ εόpα τη Μυτ~λη βη. . Δελτίον της εταιpεiαc Λεσβιακαιν μέλετών, τόμος ΙΓ , 1991. 

πραςει.ς του ελληνικού υποπροξενείου Μυτ~λήγης, Λεσ ιακα. ' 
σελ. 87 - 9! 

50 ΠΑ . 
51 · · ~>~ης, σελ. 56 

· Ε. Π. ΒΛαχου, σελ .. 89 - 108 



ΙΙ) Με έδρα την Κωνσταντινούπολη. 

α) Εταιρεία «ΟΔ ΥΣΣΕΩΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ» 

β) Εμπορικός οίκος «ΑΔΕΛΦΩΝ Γ. ΚΑΙ Ι. ΚΟΥΠΑ» 

ΠΙ) Εταιρείες με έδρα την Αίγυπτο 

α) Εταιρεία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ» 

β) Εταιρεία «ΑΔΕΛΦΩΝ ΣΗΜΑΝΤΗΡΗ» με έδρα την Αλεξάνδρεια. 

Ύ) Εταιρεία «ΑΔΕΛΦΩΝ Δ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ ΛΟΥ» 

δ) Εταιρεία «ΑΛΑΜΑΝΕΛΛΗΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΑΣ» 

Εκτός από τις παραπάνω εταιρείες υπάρχουν όπως προαναφέραμε και τα 

γραφεία τα οποία διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, στα ελαιομεσιτικά και τα 

ελαιοεμπορικά . Αυτά είναι τα εξής: 52 

Ι) Καταστήματα που εμπορεύονταν ελαιόλαδο και σαπούνι 
α) Κατάστημα ΑΔΕΛΦΩΝ ΤΣΑΪΛΑΝΗ με φορτώσεις ελαιόλαδου στο 

εξωτερικό . 

β) ΑΔΕΛΦΟΙ ΔΟΥΚΑΡΕΛΛΗ με φορτώσεις ελαιόλαδου στο εσωτερικό 

και στο εξωτερικό . 

Ύ)Π. Μ. ΚΟΥΡΤΖΗΣ 

δ) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΞΙΩΤΗΣ, σαπωνοποιείο και φορτώσεις σαπουνιών και 

λαδιού στην Τουρκία. 

ε) Σαπωνοποιείο ΑΔΕΛΦΩΝ ΡΟΥΣΕΛΛΗ 

Π) Ελαιομεσιτικά γραφεία προ του 1930 (ψ.υτ: a:ι) 

α) ΔΙ-ΙΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΗΣ επι της οδού Λαδάδικα 

β) ΓΡ ΑΜΜΗΣ-ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ, οδός Χίου 

γ) ΑΘΑΝΑΣΟΓ ΛΟΥ-ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΑΚΗΣ - Λαδάδικα 

δ) ΣΤΑ ΥΡΟΣ ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ, οδός Χίου 

ε) ΣΩΤΗΡΧΟΣ επί της οδού Λαδάδικα 

ΙΙΙ) Ελαιομεσιτικά που λειτούργησαν μετά το 1930 

α) ΔΗ11ΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, Πηγαδάκι 

β) ΕΥ°ΣΤΡ Α ΤΙΟΣ ΠΑΥ ΛΟΥ, οδός Μητροπόλεως 

Ύ) ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΟΝΗΣ, οδός Λαδάδικα --52 Θ Π -------
. · αρασκευαιδης, σελ. 337 - 340 
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δ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑ ΤΡΕΛΛΗΣ, οδός Κομνηνάκη 

ε) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥ ΛΟΣ στην οδό Κομνηνάκη 

Επίσης υπήρχαν πυρηνελουργεία και ραφινερίες. 

Τι υφίστανται σήμερα σε λειτουργία: 

Ι) Ελαιοεμπορικά 

α) ΗΑ.Π. ΚΑΤΣΑΚΟΥΛΗ Α.Ε. 

β) Η ΕΛΠΑ Α.Ε. (Παπαρίσβας) ~-.;:,. ~?) 

γ) Η ΕΣΕΜ Ε.Π.Ε. 

δ) ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΛΛΗΣ 

ΙΙ) Ελαιομεσιτικά γραφεία 

α) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΓΚΟΣ 

β) ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ 

γ) ΔlllvfHTPIOΣ ΑΠΟΣΤΌΛΟΥ 

δ) ΕΥΣΤΡΑΠΟΣ ΚΟΤΕΡΟΣ 

Η άνθιση του εμπορίου και η ανάπτυξη της οικονομίας είχε σαν αποτέλεσμα 

την ίδρυση ιδιωτικής τράπεζας, την «Τράπεζα Μυτιλήνης» , η οποία 

θεωρούνταν από τις αρτιότερα οργανωμένες ιδιωτικές τράπεζες με 

υποκαταστήματα στη Μικρά Ασία. Ιδρύθηκε από μέλος της οικογένειας 

Κουρτζή, τον Πάνο Κουρτζή και η έδρα της ήταν στη Μυτιλήνη . Είχε 

συγκεντρώσει όλες σχεδόν τις οικονομίες των κατοίκων. Η στάσις πληρωμών 

από την τράπεζα, το 1911 , υπήρξε φοβερό πλήγμα για την τοπική οικονομία. 

Στην πτώχευση την παρέσυρε η χρεωκοπία του οίκου Ζαφειρόπουλου της 

Κωνσταντινουπόλεως, με τον οποίο είχε συνδεθεί οικονομικά. 53 

53 . Θ. Παpασκευαίόης, σε)_ 352 

\ 



θ~ · Ελαιουργία Παπαρίσβα στην οδό Νικομηδείας στη Μυτιλήνη (ΕΛΠΑ Α . Ε. ). 
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ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 

Το ελαιοτριβείο του Νεοχωρίου χτίστηκε, σύμφωνα με προφορικές 

μαρτυρίες ανάμεσα στο 18 99-1908. Η λειτουργία του σταμάτησε πριν l 5 

χρόνια περίπου . Παλιότερα το ελαιοτριβείο ήταν ιδιωτικό ενώ αργότερα 

αγοράστηκε από τη νομαρχία της Λέσβου. 

Βρίσκεται στην είσοδο του οικισμού ( σχ. 1 ), θεμελιωμένο επάνω σε βράχο 

και η αρχιτεκτονική του σέβεται τη μεγάλη κ:λίση του εδάφους. Στην νότια 

λευ , ' ζ ' / ξ @wc Gκ:λli)_ · 3οι · 
π ρα του στηρι εται σε τοιχο αντιστηρι ης με ιση περιπου ιο ο οποιος 

λειτουργεί και σαν φέρων οργανισμός της στέγης, όπως φαίνεται και στην 

τομή Β-Β, ( σχ. 6). Η αρχιτεκτονική του δομή χαρακτηρίζεται από τη λιτότητα 

των υλικών . Το πέτρωμα που κυριαρχεί όχι μόνο στο ελαιοτριβείο αλλά και 

στη γύρω περιοχή είναι ο σχιστόλιθος ο οποίος δομείται σχεδόν ακατέργαστος, 

όπως εξωρύγνειται από το γύρω χώρο . Το ξύλο με το οποίο κατασκευάστηκαν 

η στέγη , το πατάρι και τα κουφώματα είναι το πεύκο, η λεύκα και η καστανιά . 

Εξωτερικά είναι αρμολογημένο με ασβεστοκονίαμα του τύπου «σαρδέλα» 

χαρακτηριστικό στην ευρύτερη περιοχή~~~gή ο σχιστόλιθος, το χτίσιμο του 
οποίου δημιουργεί κενά τα οποία θα πρέπει να καλύπτονται για την προστασία 

της τοιχοποιίας, στην οποία συνήθως χρησιμοποιείται κονίαμα από λάσπη . 54 

Το κτίσμα σχεδιάστηκε για να εξυπηρετήσει αποκλειστικά ανάγκες 

παραγωγής. Στο εξωτερικό επίχρισμα έχουν χαραχθεί οριζόντιες γραμμές, 

οριζόντιο κάναβο με κάθετες υποδιαιρέσεις 40-50 εκατοστά σε σχέδια τα 

ξ. , ~τr. f1'?) ' ' Ι θυ Ι Ι β ' . « εστα». υρω απο τα μικρα παρα ρα ειναι χαραγμεvο στο σο α το σχημα 

που είχαν περιμετρικά : τα παράθυρα των ελαιοτριβείων. Παρόμοια ξεστά 

συναντώνται και σε άλλες περιοχές της Μεσογείου όπως στην Φλωρεντία. Τα 

ξεστά είναι αυτά που μαρτυρούν τη δεξιοτεχνία, το μεράκι και την υπομονή 

' 55 
του μαστορα. 

Η τοιχοποιία των ελαιοτριβείων είναι ενισχυμένη με οριζόντιες σιδερένιες 

νευρώσεις τους ελκυστήρες, οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι με οριζόντιους 

:54 Πληροφορία κυρίου ~τρατή Φρα,-τζέσκου, αρχιτε~cτονα μηχανικου. κατοικου Μυτ~ληyης 

55. ffi.ηροφορία !CΙ)ρίου ~τρατή Φρανt~;εσκου 



81.\ . Ελαιοτριβείο Νεοχωρίου . 

&:s · ~αη' ό · ψη ελαιοτριβείου Νεοχωρίου . Οι επισκευές έ;(ουν αρχισει. 



<a~ Βόρεια όψη του ελαιοτριβείου Νεοχωρίου. 



l-. Μικρά ανοίγματα στο βόρειο 
τοίχο για τον αερισμό του 
ελαιοκάρπου. Ελαιοτριβείο 
Νεοχωρίου . 

&3 . Είσοδος στη βόρεια όψη η οποία 
έχει πρόσβαση στο πατάρι. 
Πιθανώς από εκεί έφερναν τις 
ελιές στο ελαιοτριβείο. 
Ελαιοτριβείο Νεοχωρίου. 

αr 



ξύλινους στρωτήρες, ενσωματωμένους μέσα στην λιθοδομή . Αυτό γίνεται 
διότι, οι πλινθόκτιστοι τοίχοι πρέπει να αντέχουν στους κραδασμούς που 
προκαλούνται από τη λειτουργία των μηχανών. 56 

Η κάτοψη του ελαιοτριβείου είναι ασύμμετρη ( σχ. 2). Η πρόσβαση στο 
κτίριο γίνεται από τρεις εισόδους. Στη βόρεια όψη βρίσκονται δύο είσοδοι οι 
ΟΠο' · ~· 86,8~91) 

~εχουν πρόσβαση στο πατάρι Η κεντρική είσοδος βρίσκεται στη δυτική 
όψη yg~)α ' , ' ξ ' λ l~ιΓ(, IC») ' ' 'δ · ταρι που υπαρχει ειναι υ ιvό- και ειναι αναρτημενο με σι ερα στα 

ζευκτά τη , , , , . ~4ovc. ιο~ΙtJΖ.) 
ς οροφης του κτιριου ( σχ. 5). Απο εκει εριχναν μεσα στον ελdιόμυλο 

τον καρπο' Ε , β , θ, λα , (~δ ~δ4') . · κει ρισκονται οι απο ηκες του ε ιοκαρπου, ω εκ:α συνολικα, 

των οποίων τα χωρίσματα είναι ξύλινα από καστανιά. Η σκάλα που οδηγεί 
στις μπατε' ' ~τ q~J. 'λ Σ λ · λευ ' · ς του οροφου ειναι -ξύ ιvη. την ανατο ικη π ρα εσωτερικα του 

ελαιοτ β , β , , ~τ.ο,~ , (pm. 1 ~'1) δ 'ζ 
ρι ειου ρισκ:εται το καζανι και η ατμομηχανη η οποια ε ρα εται σε 

ορθογώνιους δόμους από θηραϊκή γη ενωμένους με σίδερο και μολύβι Τα 
' ~~~) 

πιεστηρια βρίσκονται στη νότια πλευρά και μπροστά σ ' αυτά υπάρχουν 

σιδερένιες δεξαμενές για τη συλλογή του ελαιολάδου. Ο ελαιόμυλος είναι 
κάτ , , ~ι1Θ) 

ω απο το πατάρι ενώ ακόμα υπάρχει ο οριζόντιος αξονας τροχαλιών που 

έδινε κίνηση σε όλα τα μηχανήματα και βρίσκεται στην άκρη του χώρου που 
τον διατρέχει κατά μήκος της στέγης. Στον ίδιο χώρο επίσης, υπάρχουν οι 

. c~.,DS) c~ ,~'> . . , 
αντλιες και η δεξαμενή του νερου, αφου στα ελαιοτριβεια η ποσοτητα νερου 

που απαιτείται είναι μεγάλη. Τα μηχανήματα είναι όλα φερμένα από το 

μηχανουργείο Π. Μαστραντώνη στον Πειραιά. 

Τα ανοίγματα βρίσκονται σε συμμετρική διάταξη στο νότιο τοίχο κοντά στα 
πιε · ~'-~1 ) ' ' ( 7) Λ ' στηρια για να φεύγει 0 ατμός του καυτου νερου σχ. . ιγο φως 

Προσθέτουν οι φεγγίτες της οροφής ( σχ. Ι 1 )- Μικρότερα ανοίγματα στο 

βόρειο τοίχο~~ε ;τον αριθμό, χρησίμευαν για τον εξαερισμό του 
ελαιοκάρπου ( σχ. 8). Στον νότιο τοίχο υπάρχουν τέσσερα παράθυρα και από 

ένα στην ανατολική και δυτική όψη, τα οποία εξασφάλιζαν τον αερισμό και 

ηλιασμό του κτιρίου (σχ. 9, 10). Η αναλογία πλάτους προς το ύψο_ των 

JCουφωμάτων πλησιάζει το 1 :2. Οι παραστάδες των παραθύρων είναι από 

πωρόλιθο ή από ροδόχρωμο ανυδρίτη. Τα κουφώματα είναι ξύλινα και οι ---56 ~~~~~~~ 

· Ιlληpοφορια ΙCUpιου ~τρατη ΦραντCέσκου 



ffi . «Ξεστά» στο ελαιοτριβείο του Νεοχωρίου. 

~ Ο Αρμολόγημα τύπου «σαρδέλα» χαρακτηριστικό της περιοχής στο ελαιοτριβείο Νεοχωρίου. 



~\ Είσοδος η οποια επίσης έχει 
πρpσβαση στο πατάρι 
Ελαιοτριβείο Νεοχωρίου . 



πόρτες · ξ · λ , . .,, \fl\]'(_ ~2-) 
ειναι υ ινες διφυΜες. Τα παράθυρα προστατεύονται από σιδεριές. 

Πάνω από , , , τα ανοιγματα υπαρχουν ανακουφιστικά τόξα απο συμπαγεiς 

πλίνθους. 

Η λιθόκτιστη καμινάδα του ελαιοτριβείου βρίσκεται στην ανατολική πλευρά 

εξωτερικά του κτιρίου πάνω σε τετραγωνική βάση. Το ύψος της βρίσκεται 
σχεδόν στο ύψος του κτίσματος. Είναι επιχρισμένη σε αντίθεση με άλλα 

ελαιοτριβεία που είναι εμφανής πλίνθοι. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρων αποτελεί η τετράριχτη στέyη με διαφορετική απόληξη 
στη μεριά τη , όδ , , ξ'λ ζ ,~;C\s,,~) νιά 

ς κεντρικης εισ ου και φερετε απο υ ινα ευκτα απο καστα 

με επικάλυψη από κεραμίδι ( σχ. 12, 13 ). Η στέψη της στέγης είναι από 

μαρμαρόπετρα. 

Στο παραπάνω ελαιοτριβείο έχ,ουν γίνει μελέτες για τη μετατροπή του σε 

μουσείο, στο οποίο θα υπάρχει ο μηχανολσyικός εξοπλισμός ιcαι ο επισκέπτης 

θα μπορεί να διαβάζει τη διαδικασία του τρόπου παραγωγής του λαδιού. 
Η επισκευές γίνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην αλλοιωθεί ο χαρακτήρας 

του κτιρίου. Ετσι, 0 σκελετός της στέγης επισκευάζεται και ενισχύεται με 

ξύλο εγχώριας πεύκης ή καστανιάς, ενώ η επικάλυψη της γίνεται με κεραμίδια 
τουρκικού τύπου, πάνω απο στεγανοποιητική μεμβράνη. Στην τοιχοποιία 

υπάρχει στρωτήρας απο οπλισμένο σκυρόδεμα διαστάσεων 40χ40 ιcαι η 

απόληξη του γίνεται με μαρμαρόπετρα και αρμολσyείται με 

ασβεστοτσιμεντοκονία. Η λιθοδομή ενισχύεται με τσιμεντενέσεις. Τα 
κου , βά β · Η φωματα και τα χωρίσματα των αποθηκών φονται με ερνικι. 

ι>πάρχουσα δεξαμενή νερού επιχρίεται εσωτερικά με πατητή τσιμεντοκονία, 

ενώ το δάπεδο γίνεται φλινο. 57 

Στο σχέδιο 14 φαίνετ~ι η λεπτομέρεια πόρτας της νέας εισόδου. Πάνω από 

τα κουφώματα φτιάχνεται ξύλινη προεξοχή με επικάλυψη φύλλου μολυβιού 
Πάχος τριών χιλιοστών ( σχ. l S) και κατασκευάζεται ξύλινο στέγαστρο με 

επικάλυψη κυματοειδούς λαμαρίνας ( σχ. 16). Όπως φαίνεται και στο 

τοπογραφικό διάγραμμα ( σχ. l Ί) γειτονικά του ελαιοτριβείου δημιουpγείται 
Χώρος στάθμευσης ενώ εκεί που τώρα λαμβάνουν χώρα θερινές εκδηλώσεις 

----57. ΓΙλ --. ------
ηρΟ<pορια ~αιρίοu Στρατή Φρανn;έσιcου 



λ , , θή λα , ~τ. 1 ~τ-) , ' 
πα ιοτερα ητανε απο κες του ε ιοκαρπου η παραγκες οπως χαρακτηριστικα 

τις λένε οι ντόπιοι. 

Η λειτουργία αυτή του ελαιοτριβείου ως μουσείο θα πληρεί τις κοινωνικές 

και πολιτισμικές ανάγκες του χωριού αλλά και ολόκληρης της Λέσβου . 

\ \ 



3 Η σκάλα που οδηγεl στις μπατές 
του ορόφου . Ελαιοτριβείο 
Νεοχωρίου. 

9'\ Οι αποθήκες τις ελιάς στο 
πατάρι. Ελαιοτριβεlο 
εοχωρίου . 



--------

3~ Ι-1 • 
στεγη. Ελ αιοτριβείο Νεοχωρίου 

~ί, Τ α ζευκτά τ ης στέγης στο ελαιοτριβείο Νεοχωρίου είναι από καστανιά. 



91 Εσωτερικά του ελαιοτριβείου 
στο Νεοχώρι. 

~Το καζάνι όπως φαίνεται από το 

πατάρι Ελαιοτριβείο 
Νεοχωρίοu. 



~~ Πιεστήρια στο ελαιοτριβείο Νεοχωρίου. Διακρίνεται η φίρμα «Π. Μαστραντώνη - Εν Πεφαιεί» . 

\C:O Κάτω στη φωτογραφία διακρίνεται η δεξαμενή νερού του ελαιοτριβείου . 

\oS 



1a1 Ελαιοτριβείο Νεοχωρίου . Ο 
ελαιόμυλος 

•. f .. ,.,..,.N1 από 



'. 

\~ 
ι \.\ Στις 

φωτογραφίες διακρίνεται 
0 

οριζόντιος άξονας τροχαλιών καθώς και ο λέβητας της ατμομηχανής. 



:::, Οι αντλίες του ελαιοτριβείου Νεοχωρίου 

\cf- Το πατάρι του ελαιοτριβείου. 



\a+ χ· ωρος θερινών εκδηλώσεων στο Νεοχώρι εκεί όπου παλιά ήταν αποθήκες τις ελιά . 
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Ατμομηχανή . 
Σιδηρί.ς δcξαμcνές πιρτσινωτές 
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ΝΕΕΣ ΧΡΗΣΕIΣ 

Η διατήρηση λειτουργι. των βιομηχανικών κτισμάτων αλλά και η ένταξη νέων 
ων σ' επανάχρ αυτά δεν είναι σαφώς εύκολη . Η αποκατάσταση, η 

είναι ση η η ιατηρηση κτισματων παλιότερης εποχής ηση, η αναστύλω , δ , , 

συνηθισμένο φαιν , είτε α , ομενο τα τελευταία χρόνια . Δf:>Ι γίνεται διαχωρισμος' 
Στην . τηγορια της κατοικιας, ειτε σε βιομηχανικά κτίρια . νηκουν στην κα , , , υτα α , 

περιπτω Τα λ ση μας τα ελαιοτριβεία ανήκουν στη δεύτερη κατηγορία. 
εντu . παρα την εγκατάλειψή τους και τη φθορά του χρόνου 

ε αιοτριβεία , 

πpοβλ με την μοναδικότητα του αρχιτεκτονικού τους συνόλου . Ο πωσιαζουν 

την επανέντ ς για την εγκατάλειψη αυτών των κτιρίων ήταν το κίνητρο για ηματισμό 

Π . αξη και αξιοποίησή τους στο σύγχρονο τρόπο ζωής. 
ολλα ελαιοτριβεία τη Λ , β , λώ . . tcoιvό ς εσ ου σημερα αναστη νονται οπως αυτα της 

ΙΙλαι . vtαμα ου, Αγίας Παρασκευής και των δήμων Πολυχνίτου και 
τητας Μα ' δ 

μαριου . 

Τα ελα ιοτριβεία , δ , , , λλ 1 ι., ΧΡή ειναι υνατο να μετατραπουν σε κεντρα πο απr.wν 
σεωv, ξενοδοχεία . . . . . . '~ τις . , μουσεια η ακομα και σε κεντρα ψυχαγωγιας, ανα~,α με 
αναΎ1Cε ελ ς του χωριού ή με την απόφαση του ιδιοκτήτη. Τα παραπάνω 

αιοτριβ , 
εια που , , , λλα 1 ,:, Υ-Ρη' αναστυλώνονται μετατρεπονται σε κεντρα πο πr.wν 

σεωv διαe. ' τα οποία σύμφωνα με τις μελέτες αναστύλωσης και διαρρύθμισης 
ετουv τους , , , , ομιλίε χωρους για θέατρο, κινηματσyραφο, χωρο για σεμτναρια, 

αvα ς, γιορτές, κλπ. Επίσης δημιοφγούνται χώροι βιβλιοθήκης ιcαι 
Υνωστηρίο . . . Ύtα υ, χωροι οπτικοακουστικών μέσων, χώροι καφf:>Ιειου, γραφεια 
τη στΙ-vα • • . Ι<τηνο ~ 

1 

ση π. Χ:· των συλλ{yγων της περιοχης οπως αγροτικων, 
τpοφικ, Συ ων, αθλητικών, πολιτιστικών. 
Ύ1Cεκριμένα 

:αλλασσόμεvες 
Υlcεντ , ΙCαθ<iJ pωσεων, εκθέσεων. βιβλιοθήκης, πληροφορικής, αναγνωστηρίου 

ς lCαι βο e , 58 η ητικ:ες τους εγκαταστάσεις. 



\ ") 



Η , 
επιπλωση , 

εξυπηpε , του χωρου αvταποιφίνεται στην πολλαπλότητα των 
Τησεων που θα πα , . , , 

μεταβλ , ρεχει. καθισματα λυομενα, σκηνή θεάτρου κιvητη _ 
ητη, οθόνη κι , 

€77:έμβασ , vηματογραφου επίσης λυόμενη . Η κτιριοδομιιcή 
η στο χωρο αυτό ' , 

11:pοβλέJτ συντεινει στη διατηρηση του χαρακπ)ρα του αφού 
εται - πέρα , 

άλλα , απο την αντικατάσταση των εξωτερικών κουφωμάτων με 
ομοιου τύπου - , , , 

βεΡVίιcω μια απλη βαφη των τοιχων, προστατευτική επάλειψη και 
μα των(ευ , , 

αλλατη' ~ κτων της στεγης, επίστρωση δαπέδου με κεραμικές πλάκες, 
πετσωμάτ 

υ77:άnν ων και κεραμιδιών βυζαντινού τύπου στη στέγη . Από τα 
r--"'οvτα μη , 

τροχού χαvηματα, διατηρούνται ο άξονας μεταφοράς, κίνησης με τους 
ς, Χωρίς του , 

δεξαμ , ς ιμαντες που είναι αναρτημένοι στους τοίχους, καθώς και η 
~με τις ελ ' του ΙC , αιοπετρες και το ξύλινο πατάρι. Στους υπόλοιπους χώρους 
τιpιου δ , 

Ι\αζα , ημιουpγουνται: α) βιβλιοθήκη - αναγνωστήριο στην αίθουσα του 
Vιου κα , ι στον επάνω , , , , αιθου χωρο που επεκτεινεται σαν παταρι και στη γειτονικη 

7tληρ σα. β) βιβλιοθήκη - αίθουσα οπτικοακουστικής πληροφόρησης και 
οφοpικ-ή 

εvα1, ς στον ενδιάμεσο χώρο (πρώην χώρος ατμομηχανής) και 
ιv..αιcτι , 

κα αίθου , 11 λ ' Χcορίσ σα παρασκηνίων θεάτρου με τα κατα/\.Λ.η α κιvητα 
ματα Ύια , , , 

του θ , ιcαμαριvια . Για την εξυπηρέτηση των αναγκων των καμαρινιων 
εατρου δ , , σειρά ημιουpγουνται δύο μικρά WC με ντους και κατασκευαζεται μια 
με Υτουλ , , , s9 

Εξ απες για τις αναγκες φύλαξης των κουστουμιων. 
ωτεριιc' βαφώv α οι όψεις του κτιρίου καθαρίζονται από τα ίχνη σοβάδων και 
' συμπλη , , ο ' l\α1tv0 , ρωνονται, διορθώνονται και αρμολογουνται. αγωγος του 

σε ~ ΙCαι η ιcαπvοδόχος επισκευάζονται με συμπαγής οπτόπλινθους, όμοιους 
ΙΙ<τα~ωμα ιcαι διάσταση με τους υπάρχοντες. Οι αποθήκες του λαδιού 

Ρ€7tοvτα ~ ι Υ 1 \Ο) ' λέτ Ύια ι σε ξεvώvεr vεότητας~ώ οι μπατές περιλαμβανουν τουα ες 
το 1r • " "-Οιvό · , ' Ι\αι ιcαι γραφεία των πολιτιστικών συλλόγων, εκθετηριο αγροτικων 

δ ΙCtηvοτpοφι , ' κθετη' ριο και τη 
ιατηρ0 , κων προϊόντων της περιοχής, το λαογραφικο ε 

Ο υμεvη εvδειιcτικά στην παλιά της χρήση αποθήκη ελιών. 
δ~μο ' υ 7tλαι . Ρφωμέvος ελεύθερος χώρος περιλαμβάνει λιθοστρωτα πο 

σιωv ουν επ , δ · ς η' επιφάνειες 
ιφανειες χαραγμένου άοπλου σκυρο εματο 

17 
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χαμηλού πρα . συrκροτή σινου ή γκαζόν. Περιλαμβάνει επίσης δύο κύριες εισόδους του 
lCΙ)ρίως ό ρ ς με οργανωμενο πρασινο και τον παιχνιδότοπο ματος, τους χώ ου . , 

μως το ανοιχτό θ , 'Οσον εατρο 400 περίπου ατόμων με το κυλικείο του. 
60 

. αναφορά το ελαι . εyωι. 111,111) αιθουσα . οτριβειο της Αγίας Παρασκευής έχει δημιουργηθεί 
Στην α ' θ με σκηνη θεατρου, καμαρινια και βοηθητικούς χώρους συναθροισης , , , 

ι ουσα αυ . θ δ' 
σ\Jγ!(εντ . τη α ινοvται θεατρικές παραστάσεις και θα γίνοvcα1 

pωσεις πολ , χαρα~c . ~. ι Β) ιτικου, κοινωνικού, πολιτιστικού και ψυχαγωγικού 
ΧΡησι ρχει μια αιθουσα συνάθροισης λιγότερων θέσεων που θα τηρα. Υπά , 

μοποιείται σαν , ξ Στ~ς πε τα ,η για σεμινάρια ή διδασκαλία οποιουδήποτε θέματος. 
pιμετρικέ , την π β ς μπατες υπάρχουν χώροι έκθεσης εγχώριας παραγωγής για 

αρχεία προιοvτων που παράγονται στην περιοχή, αποθήκες και 
ρο ολή των ··' 

. Στις ει~cαστι . υπόλοιπες μπατές υπάρχει η βιβλιοθήκη, αίθουσα χειροτεχνιών, ~π, ~~ ~ατ . yyωv και χώρος μουσικής. Οι αποθήκες του λαδιού 
Ψυχαγ . σε λαογραφικό μουσείο με μόνιμα εκθέματα σε αίθουσα 

pεπονται 

ωγιας .. , Όr~tινή ' ςενωνες, γραφεία διεύθυνσης του πολιτιστικού κέvtρου σε χώροι 
ς και καθ . . . η~ρο αριοτητας, σε εργαστήριο συvτηρητη και σε χωρος 

ειδικά ογικων εγκαταστάσεων. Ο εξωτερικός χώρος διαμορφώνεται 
μηχανολ , 

για υπαίθ Σαν . ριες παραστάσεις.61 Q~ . . Παρουσ . εισοδος στο συγκρότημα διατηρείται η υπάρχουσα η οποια 
Στην . αιτερο μορφολογικό ενδιαφέρον. " '""''' ιαζει ιδι ' περιπτ · ~ δ · ξη t(ι)ν • ωση που ένα ελαιοτριβείο μετατραπεί σε ξενοδοχειο η ιατα 
Χ.ωρωv . . . εξής: R σuμφωνα με τη δική μας προτεινόμεΥ'1 λύση μπορει να γινει ως 

Χώρ0 ~cεvτρικl) αίθουσα του ελαιοτριβείου είναι δυνατό να διαμορφωθεί σε 
εστιατο , . σε Χώρο ριου και καφετέριας. Η κεντρική είσοδος μπορεί να μετατραπει 

. υποδο · . · · · ενώ η μι~<pή αιθουσ χης οπου θα υπάρχει και το τηλεφωνικο κεντρο, 
α σε · <!\>vtη ~cουζίνα και σε αποθήκη τα μηχανήματα προτεινουμε να 

δ ρηθούν κ · •·{ υτό τον τρόπο εν ξε , αι να μείνουν στο χώρο του ξενοδοχειου. 1

• ε α ΧVιέτα ι · ζωvrανές οι Παραδ. η πρωταρχική χρήση του κτίσματος και μενσυν 
οσεις. 

60. Ν 
6\ ~. -η<οο ι~ '\' \Να -ηφουνα~ς, σελ. 153 

ς. σελ 16 - 169 
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Οιαποθ ' ηκες του λαδιού , , με το ιcαθέν . και οι μπατες προτεινουμε να γίνουν υπνοδωμάτια 
α να εχει το δικό το , , , , leτιρίου π . υ χωρο υγιεινης, ενω ο περιβαλλον χώρος του 

ροτειvουμε να λ θ , Αιcόμα αν ι οστρωθει και να δημιουργηθούν χώροι πρασίνου 
το ελαιοτ ιβ , δ , δημιου . ρ ειο ιαθετει αριcετό εξωτερικό χώρο μπορούν να 

pγηθουν αθλοπαιδιές . 
Αναλυ . τικοτερα θ , ελαιοτριβ . α αναφερουμε την ακριβής μετατροπή παραδοσωκού 

ειου σε ξ δ , ι\ουτρώ ενο οχειοb Το ελαιοτριβείο αυτό βρίσκεται στη Σκάλα 
ν κοντά σ , (rUJ"Z Ι l"t) Ύίνουv . τη θαΝχσσα. Για τις ανάγκες του ξενοδοχείου χρειάστηκε να 
καποιες nροσθή μικροεπεμβάσεις, όπως η δημιουργία νέων ανοιγμάτων και η 

( 
τη εσωτερικ , , αχ. 1

9
) α . ου τοιχου. Ολες οι στέγες φnάχτηκαν από την αρχή 

φου η παλ · · φαιτογραφ· ια ηταν σχεδόν ιcατεστραμμένη όπως φαίνεται και σnς 
1-Ι ιες, οι οποίες δ , ελα , , , αVάλ ειχνουν το ιοτριβειο στην πρωταρχικη του μορφη. 

υση του θα , fI α μας βοηθησει να το κατανοήσουμε. 
ΡΧι1Cή του , , , αnοτελ . μορφη ηταν ορθολογική και απλή. Το κυρίως ελαιοτριβειο 
ου νταν , αnοθή απο μια μεyάλη αίθουσα στην οποία ήταν προσαρτημένη η 

. κη του λαδ . . , ~11~,1 b] 
Vοτια 4υ ιου. Ο ατμολέβητας βρισκότανε στην κεντρικη εισοδο στην i) Σ: n ρά του ιc · . ~;- "

11 

τα δεξι. nριου. Περιμετρικά του ελαιοτριβείου υπηρχαν οι μπατες. 
"' α της ιcεντ . ~"'') , . . ··ις ι\ιοί ρικης εισόδου του χώρου του ελαιοτριβειου ηταν το κnριο 
βρi<t!(ε 1C1]σης, όπως φαίνεται στην υφιστάμενη κάτοψη (σχ. 18). Η καμινάδα 
, ται σ , οψε~ς του . τη νοτια όψη του mρίου πλάι στην κεντρική είσοδο (σχ. 20). Η 

Σ:τ0 ειvαι συμμετρικές και οι τοίχοι είναι από λιθοδομή (σχ. 21
} 

1\ εσωτερικό , ελά εντΡι1Cή . του ελαιοτριβείου οι α'λλD.γές που έγιναν ηταν χιστες. Η 
α1~ αιθουσ b , ο "'-ηλογ α διαμορφώθηκε σε αίθουσα σαλονιού, ar σε χωρ 
μ Ραφίας Λn.δ · ετατρQ ιcαι κουζίνας. Ένα κομμάτι της αποθήκης του ιου 
1tί 1tηιcε σε · θ · · ρχει και στα :ι.ο . αι ουσα εστιατορίου και δεξιώσεων, στην οποια uπα 
.., . Ρου εν. , Σ Λ..CUp ' ω το υ · λ · .Λ ινα δωματια το ο τη πο οιπο κομμάτι μετατράπηκε σε τρι""' · 
ta ς ΙCεvτριl<Ύι , , ·e υποδο-νής και '1Jλεφrο . . .. ,ς εισοδου υπάρχει το λοytστηριο, η αι ουσα .... , 
~ου Vιιcο ιcέντ · θ καν τα δωμάτια το 1C • ρο . Στις περισσότερες μπατές δημιουiΤ(11 η 
Α αθεv . . 1Cόμα α εχει το δικό του WC δύο έγιναν δωμάτια για το προσωπικο. 
~ - ' τρει ' · Η η<Ι!] το ς Ι!ετατράπηκαν σε αποθήκες ενώ πέντε σε χώροι υγιεινης. 

υ ΙCτιρ · ~ ϊ\ e · , που ιου της Δ , θυ qυc. ~ι.ο..ι, ε ως είχε Οι απο ηκε.., 
ιευ ν ς παρεμειν · 



l 
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\ '6.f1λά'Υια όψη του ελαιοτριβείου 
στη Σκάλα Λουτρών πριν την 
επtμβασtt· 

\\b.H πρό<JΟΨ11 του ελαιοτριβείου 
στη Σκάλα Λοuτρό>ν. 



1 μπατές \t:>. ~ ... " A,(,Clrv- ιnrιίvοvται Ο 

Ί \:t.H κεντρική είσοδος του 
ελαιοτριβείου όπως φαίνεται από 
το κτίριο της διοίκηση . 
Ελαιοτριβείο Σκάλας Λουτρών . 



\Ι} Ελαιοτριβείο στη Σκάλα 
Λουτρών μετά την μετατροπi1 
του σε ξενοδοχείο 
(ξενοδοχείο«Ζαίρα» ). 

\10Η κεντρική είσοδος μετά την 
αποκατάσταση. 



υ . 
7rrJPxαv δίπλα σ ' , , 

δωμάτιο το ~υτο εγιvαv περίπτερο λαϊκής τέχνης, χώροι υγιεινής και 
υ ιδιοκτητου Π, , , 

Καθιστικό , . ανω απο αυτα, δηλαδή στο δώμα υπάρχει αίθριος 
ς χωρος mcεπασ ' · . Στο μεvος με περγκολα οπως φαίνεται στο σχέδιο 22. 

ν περιβάλλοντα , , 
αvαψυ , χωρο εκατερωθεv της εισόδου του ξενοδοχείου υπάρχει 

Κ!ήpιο και αίθ e , , , Χώρος δ ριος κα ισnκος χωρος με ξύλινη πέργκολα . Ο εξωτερικός 
ιαμορφώθηκε με λ , , , ;ι Ι\ ) 

1-Ι καμιv , , π ακοστρωτα, εvω υπαρχουν δενδροφυτεμένοι χωροι. 
αδα ειναι αυ , , , , 

7tαραμ, τη που υπεvθυμιζει την αρχικη χρηση του κτιρίου και που 
εvει , , 

, ΟΠως ηταν. 

Οπως π 
δ Ροαvαφέραμε ένα ελαιοτριβείο μπορεί να αναστυλωθεί και να 
ημιουργηe . 

βρέθη ει μουσείο στο οποίο θα εκτίθενται όλα τα αντικείμενα που 
!\αν στο · δηλαδ, χωpο του ελαιοτριβείου. Αυτά μπορεί να είναι τα μηχανήματα, 
η η ατμομη , εξαρτη' χαvη, τα πιεστήρια, ο ελαιόμυλος καθώς και διάφορα άλλα 
ματα αυτώ €ΙΥΙι v. Επίσης η αλληλογραφία και οι επιστολές με τα 

r-τΟστάσ 
ια που έφεp , β ' β , , α7tοτελ , ναν τα μηχαvηματα αv ε αια υπαρχουν οι οποιες 

ουv θεαιρ , σημαντικό κομμάτι της ιστορίας του ελαιοτριβείου . Ακόμα 
ουμε απαρ , tου t , αιτητο vα υπάρχουν βιβλία που να εξιστορούν την διαδικασία 
Ρ<mου πα , , 7tp

0
t , ραγωγης του λαδιού . Οι μικρότερες αίθουσες του ελαιοτριβειου 
ειvου " με να γι' , , , , (.. Lις νουν αιθουσες για το διοικητικο προσωπικο του μουσειου. 

1_ ~~~ ' ' 'l.UoY του λαδιού και της ελιάς είναι δυνατο να δημιουργηθει 
Ραφι!\ό , , , , <οuαλk μουσειο, γραφεία συλλόγων της πεpιοΧ!Jς, ξενωνες αλλά και 
τες , Ιhrάρ ' εvω μερικές μπορούν να διατηρηθούν ως έχουν και μέσα να 

Χουv μ ' ovo ' ' 1-lεtαt τα κιούπια του λαδιού . Το κτίριο της διοικησης μπορει να 
Ρα7tεί σ 

l:ίv ε φυλάκιο αλλά και σε περίπτερο λαϊκής τέχνης. 
αι σα . , , , 

Ιcαι 7tpoσ φες οτι τα έpγ<J. αναστύλωσης απαιτούν εξειδικευμενο προσωπικο 
εκn , , λ ' σι,έljιη IC1J εργασία. Οι εργασίες πρέπει να γίνονται με προσοΧΤJ και πο u 

λ-( ' 7tρο!\ειμ ' , ' ου κτιρίου €ριιcο · εvου να μην αλλοιωθεί ο χαρακτηρας και η μορφη τ · 
ι υ7t , , tρ · οστηρ 'ζ ελούvται κατα τετοιο 

011:
0 

7t 1 ουv ότι οι εργασίες πρέπει να ειcτ 
/.!€ ου vα μην . , , αστηλωτιιcό έ(ΥΥΟ , ενώ 
Ρι~0ί , γινεται εμφαvης η επεμβαση στο αν 

Υί Ctλλοι . λ δ ' (ΥΥασίε να \ιο\ιtαι υποστηρίζουν το αντίθετο, πως πρεπει δη α η οι ε " 
Xp !\ατά τ , . , β ση και μάλιστα 

ηΟ"ι.l! Ροπο που να μην είναι ορατή η χρονικη επεμ α 
Ο7tοιώ , , ντας σύγχρονα υλικά . Πάντως όποια και να είναι η σωστη αποψη 

1 



12\ Ελαιοτριβείο που μετατράπηκε 
σε ξενοδοχείο στο Μόλυβο 
Μία από τις εισόδους του 
ελαιοτριβείου . 

\ιλfν1ία από τις εισόδους του 
ξενοδοχείου . 



εμείς υπο 'ζ β ' θ ' στηρι ουμε πως πρέπει να γίνεται με σε ασμο και ευαισ ησια προς 
τα βιομηχανικά κτίρια και ότι ο καθένας πρέπει να μεριμνεί για τη διατήρηση 
τους ώστε v θ , , · ' α μην χα ουν μεσα στο περασμα του χρονου . 
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ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ 

Σε προηγούμενα κεφάλαια μελετήσαμε την ιστορία και την αρχιτεκτονική 

των ελαιοτριβείων καθώς και την παραγωγή του λαδιού. Το σημαντικότερο 

στοιχείο όμως είναι το ότι τα ελαιοτριβεία κατά μια έννοια αποτελούν 

πολιτισμικό φαινόμενο, αφού την ημέρα αλέσεως του καρπού μαζεύονταν οι 

παραγωγοί του χωριού πολλές φορές με τις οικογένειες τους και γινότανε 

πανήγυρης. Σύμφωνα με το ποσό του καρπού που είχε ο καθένας ορίζανε μια 

μέρα της εβδομάδας για να γίνει το άλεσμα. Η ημέρα αυτή αποτελούσε μέρα 

γιορτής γιατί συγκεντρωνόντουσαν όλοι, γυναίκες και παιδιά, ενώ οι άντρες 

συζητούσαν για την καλή ή κακή σοδειά, την ποιότητα του λαδιού καθώς και 

πολλά άλλα. 

Στο τέλος της ημέρας συνέτρωγαν όλοι οι παραγωγοί με τις οοcογενειές τους 

και με τους εργάτες. Το φαί το μαγείρευαν στο καφενείο που συνήθως υπήρχε 

δίπλα στο ελαιοτριβείο, το οποίο ήταν όσπρια κυρίως φασολάδα, στην οποία 

έβαζαν αθέρμιστο λάδι ή «αθέρμστο λαδ » όπως χαρακτηριστικά 'λkιιε οι 

Ινfυτιληνιοί το οποίο δεν κρατάει πολύ α/..λά το άρωμα του είναι εξαιρετικό . 

Στις ευκατάστατες οικαγένειες όταν δεν υπήρχε πατέρας, σύζυγος ή τέlCVO 

στο άλεσμα πήγαινε η κυρία του σπιτιού. Αυτό συνέβαινε κυρίως στην Μόρια 

της Λέσβου ένας παραδοσιακός οικισμός ο οποίος δεν απέχει πάνω από 7 

χtλιόμετρα από τη Μυτιλήνη. 
' λε ' ' Ι ψι. \2~) 

Μετά το α σμα οι νοικοκυραιοι επαιρναν στο σπιτι τους το λάδι της 

χρονιάς με τα τουλούμια και το υπόλοιπο ή το πουλούσαν ή το άφηναν στις 

αποθήκες του ελαιοτριβ~ου μέσα σε κιούπια . Με την αμούρι που έμενε 

δηλαδή με το κατακάθι του λαδιού φτιάχνανε σαπωνέλαια ή αλοιφή για τις 

πληγές γιατί ως φαίνεται η αμούρι εi.χε φαρμακευτικές ιδιότητες . Αφού 

έριχναν το λάδι στα κιούπια κρέμαζαν τα τουλούμια στο ταβάνι για να στάξει 

το υπόλοιπο λάδι στο «vrαβά)) που ήταν μια πελώρια λεκάνη . Έτσι έκλεινε η 

ημέρα αυτή και μέχρι να έρθει το φθινόπωρο για την επόμενη ελαιοσυλλογή οι 

Μυτιληνιοί περιμένουν με ανυπομονησία . Το καλοκαίρι περιποιούνται τα 

κτήματα τους, τα καθαρίζουν κλαδεύουν τα δέντρα και όλα αυτά γίνονται με 



\23 Σε κιούπια στις αποθήκες του σπιτιού φύλαγαν οι Μυτιληνιοί το λάδι (οικία Τ υραμάνη στη 1 ρια . 

\ -



αγάπη και σεβασμό, γιατί τα λιόδεντρα είναι αυτά που JCtνούν τη ζωή της 

πόλης και ολόκληρου του νησιού, «τα λιόδεvτρα με το λάδι, που γιόμιζε τα 

κιούπια, είταν η ραχοκοκκαλιά της οικονομίας μιας λεσβιακής οικογένειας» . Το 

λάδι υφαίνει τη ζωή των ανθρώπων. Αυτό είναι η δύναμή τους. Μ' αυτό 

χτίζουν τις εκκλησίες, τα σχολεία τους. Οι Μυηληvιοί ζούνε για τη μεγάλη 

αυτή μέρα. 



ΓΛΩΣΣΑΡΙ 

αe· 
ερμιστο ουδ., καλείται το λάδι λίγο πρίν την τελική επεξεργασία του 

αμ . 
ουρι θ., το κατακάθι του λαδιού δηλαδή νερό με μικρή ποσότητα λαδιού 

αξαγιά θ είδος , , , ·' φορου που κραταει ο εργοστασιαρχης από τον παραγωγό 

Υαλιά θ μεταλλ , δ , , , λ ' δ ., ικο οχειο για υγρα κυριως α ι 

γραμματικός α. , ουσ. , ο γραμματισμένος, ο γραμματέας 
εργ· 

ατης α. , κατακόρυφος στύλος πάνω στον οποίο τυλιγόταν το παλαμάρι 

θερμαστη·ς α ε , , , -ι :.β , · pγατης που συvτηρει τη φωτια σε Μι ητες μηχανων 
ο· 
ερμισμα ουδ . η δουλειά που γίνεται στα πιεστήρια των ατμοκίνητων 

ελαιοτριβείων 
ισν. 

αφι ουδ . , επαγγελματική ένωση 
iltiz aαι ξεv. μίσθωση 
Ι(αζ' 

ανι ουδ . , λέβητας, τουρκ. kazan 

Ι(αλαθίδα θ., μεγάλο καλάθι που μπορεί να χωρέσει έως δέκα ΙC1λά ελιές, στην 

περιοχή του Πλωμαρίου, η καλαθίδα είχε σχήμα σφαιροειδές. 
Ι(απ· ιρα θ. , το λάδι που παίρνουμε από το τελικό στάδιο 
Ι(ιο · υπι ουδ. , πιθάρι 
Ι(όπαν , ελ ' ος α., το γουδοχέρι, ξύλο για το χτυπημα των ιων 

λαγήνι ουδ ., δοχεία γανωμένα που το καθένα χωράει 6,45 οκάδες λάδι 
μαζώχτρα θ., συλλέκτρια ελιάς. Στα παλιά χρόνια οι μεγαλοκτηματίες 

έπαιρναν και μια «μιάσκα μαζώχτιργια», στα τέλη του Οκτώμβρη, που 

αρχίζει το μάζεμα της ελιάς. Μιάκσα είναι η μηνιάτισσα μαζώχτρα με 

μηνιαίο μισθό. Έτσ~ όταν έβρεχε, η μισθωτή αυτή έκανε τις δουλειές του 

σΠιτιού . 

μαν·λ ε α θ μο λό ., χ ς 

μάστορας α τε , crvvf,,.,,ς που διευθύνει εργάτες στην εργασία τους 
., χνιτης, αρχιτ-v.Λ.· -~·ι 

~O'f ' ' ραπάς α. ' πήλινο, γυάλινο ή μεταλλικό δοχειο για υγρα 
μηΧQνή θ · θ λεί που επιτρέπει την αποτελεσματικότερη 

·, συν ετο εpγα ο 
ΧΡη , , ε'V\/Jκή επινόηση έτσι Fλεyαν οι 

σιμοποιηση της ανθρώπινης δυναμης, τ .Λ. · · ' 



νιοι τις νεοφερμένες μονάδες των πρώτων ατμοκίνητων 
μυτιλη ι 

ελαιοτριβείων 

γος α . , ο ειδικος για το χειρισμο της μηχανής μηχανοδη , ι ι 

μιρί ουδ δ ι ' ·' ι ιοκτησια του κρατους 
., μετρο αρους για τις ελιές, ισο με 500 οκάδες, 640 ταλά περίπου μόδι ουδ . β' , 

μπασκί ουδ πιε . . , στηριο 

μπουρού θ . β ι , ι b ·, σφυριχτρα καρα ιου, σεψηνα φγοστασιου, τουρκ. oru 

νταβάς α., αβαθές και στρογγυλό μαγειρικό σκεύος, τουρκ. tava 

ξεστ' 0 ουδ ·' ξυστός, σκαλιστός 

αχος α., ο εpγάτης της ελιάς ξαιμ, παλαμάρι ουδ ., χοvrρό σκσινί της πρύμνης για δέσιμο του πλοίου στη στεριά, 
το χρησιμοποιούσαν στα χειροκίνητα και ζωοκίνητα ελαιοτριβεία, ιταλ. 
palamaro 

π' ετρα θ., κομμάτι πετρώματος ή ορυκτού λίθου, μύλος 
ρα ες πλ., αυτοί που χειριζόταν τις μυλόπετρες πετ 'δ πιθάρι ο δ ι ι θ . υ ., μεγάλο πήλινο αγγείο με πλατu στομιο για την απο ηκευση 
νερού, κρασιού, λαδιού κτλ, 1C1.ούπι 
ημι ουδ . , λάδι ανακατεμένο με νερό Πολ' πύ ' ργος α., εξοχικό μέγαρο, έπαυλη, βiλα, υποκορ. πυρ"(έλια 

πυρη' ι να θ. , καύσιμη ύλη από συνθλψμένΟυς πυρήνες ελαιοκαρπου 
σέτι ουδ., (Πλωμ), πληθ. σέτια, ευθύrραμμη μακρόστεν11 πεζούλα για ποΊJk, 

ελιές (η πεζούλα συνήθως αντιστηρίζει μια ελιά), τουρκ. set = τοίχος 
αντιστήριξης) 

σκ'λ α α θ., αποβάθρα, λιμάνι, όρμος, επίνειο στάμα ουδ., η στήλη ~~υ σχηματίζουν τα ζεμπίλια στο ελαιοτριβείο με τον 
πολτό από τις ελιές 

στύμη θ ' , ., η πιεση του ατμου ταγάρι ουδ , , . α' '\ '\ ινο ύφασμα που κρεμούν οι χωρικοί στον 
., σακος απο χοvτρο μ Μ 

ώμο τους, όταν οδοιπορούν 

ιμι ουδ ., μικρή δεξαμενή ταξ' 

ταπία δ ου ., πληθ., έyγραφα 



τέμπλα θ., (προφ. templa), υποκορ. τιμπλ!, ίσιο και μακρύ ραβδί (2- 4 μέτρα) 
από αυθεντικό ξύλο (όπως καστανιάς) κατάλληλο για το ράβδισμα των 
δέντρων έτσι ώστε να πέσει ο καρπός τους. Λατ. templum (δοκός, 
διαδο1dς), το ρουμανικό timpla: ξύλινο ραβδί, σερβικό deplo : κορμός 

δέντρου 
τουλούμι ουδ., ασκί από τραγίσια προβιά με το τρίχωμα προς τα μέσα, τουρκ: 

tulum 

τροβάς α., μικρός τρίχινος σάκος 

τρ , ου μπα θ., αντλία 

τσουπί ουδ., τρίχινο ελαιόπανο με τετράγωνο σχήμα 
φιαλίδιο ουδ., μικρή φιάλη 

φορτούμ ουδ., μάνικα 

χαμάλης α., αχθοφόρος, βαστάζος, τουρκ. hamal 

χαμούρι ουδ., πολτός από λάδι και σπασμένα κουκούτσια ελιάς 
χαμουριέρα θ., μεταλλική δεξαμενή όπου μαζεύεται το χαμούρι 



!ΗΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

• Π. Αργύρης, Λέσβος: Από την κατάκτηση ( 1462) στη σύγχρονη εποχή, Λέσβος η 
Αιολική, Αθήνα 1995 

• Δ.Π. Βασtλειάδη, Θεώρηση της Αιγαιοπελαγίnκής Αρχιτεκτονικής υπό ανήσυχη 
0πnκή γωνία, Ε' έκδοση, Αθήνα 1979 

• Ε.Π. Βλάχου, Εμπορικές εταιρείες με έδρα τη Μυτtλήνη, Κωνσταντινούπολη και 

Αίγυπτο μέσα από ττς συμβολαιογραφικές πράξεις του ελληνικού υποπροξεvείου 

Μυτιλήνης, Λεσβιακά, Δελτίον της εταιρείας λεσβιακών μελετών, τόμος ΙΓ', 
1991 

• Ε. Βοστάνη - Κούμπα, Λέσβος, Ελληνική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονικη, 

Εκδοτικός οίκος Μέλισσα, 1982 

• Γ. Γιαννουλ.έλ.λης, Ονοματολογία Λεσβιακή, Λεσβιακά, Δελτίον της εταιρείας 

λεσβιακών μελετών, τόμος ΙΓ', 1991. 

• Δ. Κροκίδης, Η παραδοσιακή βιομηχανία της βυρσοδεψίαςστα Καρλοβάσια 

Σάμου, Εισήγηση στο συνέδριο «Η Σάμος από τα βυζανττνά χρόνια μέχρι 

σήμερα», Σάμος, Απρίλης 1995 

• Θ. Παρασκευαfδης, Τα λιόδεντρα και οι ξωμάχοι, Δήμος Μυτtλήνης, 1982 

• Θ. Παρασκευαίδης, Χρονικά, Ελαιοεμπορικά - Ελαιομεσιτικά γραφεία 

Πυρηνελαιουργεία και Ραφινερίαι που υπήρξαν στη Μυτtλήνη καθώς και 

Σαπωνοποιεία, Λεσβιακά, Δελτίον της εταιρείας λεσβιακών μελετών τόμος ΙΒ ', 

1989 

• Ν ' β 19ος ' ?000 
' · Σηφουvάκης, Βιομηχανικά κτίρια στη Λεσ ο, και αρχες - αιωνα, 

Νομαρχία Λέσβου, 1986 

• Ρ. Σιφvαίου, Στοιχεία για την οικονομία και την κοινωνία της Λέσβου το 19° 

αιαιvα, Λεσβιακά, Δελ nον της εταιρείας λεσβιακών μελετών, τόμος ΙΒ ', 19 89 



ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

• Κ. Δεμίρη, Η εξέλιξη της αρχιτεκτονικής των βιομηχανικών κτιρίων στην Ελλάδα 
από τα τέλη του 19°υ αιώνα εώς σήμερα, Αρχιτεκτονικά θέματα, 25/1/1991 

• Ν. Σηφουνάτης, Γκρέμισαν την μηχανή <ιΓuΙνναρου» στην Πλαγιά, Εφημερlδα 
Δημοκράτης, 17 /6/1999, αριθμός φύλλου 12. 795 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 

• Δουκάκη Σίμου Χουτζαίου, Λεσβιακές φωτοσιαtι; 1873-1967, Μυτιλήνη l982 

,.sS 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Είναι κατανοητό ότι χωρίς τη βοήθεια μερικών ανθρώπων δε θα έφτανε ευχολα εις 

πέρας η πτυχιακή μας εργασία. Γι' αυτό λοιπόν νιώθουμε την ανάγκη να 

ευχαριστήσουμε κατ' αρχήν την κυρία Βάσω Σαραντινού διοικητική υπάλληλο της 
αρχαιολογικής υπηρεσίας Μυτιλήνης για την πολύτιμη βοήθεια της το ρι 

Στρατή Φραντζέσκο αρχιτέκτονα μηχανικό για τις πληροφορίες αι τα σχέδια που 
μας έδωσε για το ελαιοτριβείο του Νεοχωρίου. Τέλος ευχαριστούμε την -καθηγήτρια 

μας κυρία Πόπη Βαρελίδου που επιμελήθηκε την εργασία. 

\ 



\ :2. '.\ Ελαιώνας. 
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