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Αρχείο: Γ. Κουλελής.

Πρόλογος του Νοµάρχη Φωκίδας
Αγαπητέ Αναγνώστη,

Η

κεντρική και η παραλιακή Φωκίδα, έχουν άρρηκτα συνδεδεµένη την οικονοµική και κοινωνική διαδροµή τους, µε την Ελιά
και το Λάδι. Από χρόνων αρχαιοτάτων. Ιδιαίτερα η κεντρική
Φωκίδα, µε τον περίφηµο ελαιώνα της Άµφισσας. Που έδωσε και δίνει
τον ξακουστό καρπό του, την Ελιά Αµφίσσης.
Ολόκληρο τον 19ο αιώνα αλλά και µέχρι τα µισά του 20ου, µε βασικό
άξονα την Ελιά αλλά και το Λάδι του κάµπου της Άµφισσας, αναπτύχτηκε στη Φωκίδα µια ιδιότυπη Αµφισσοκεντρική Φωκική οικονοµία.
Εν πολλοίς κλειστή και αυτοδιαχειριζόµενη. Πού κάηκε όµως στις φλόγες της κατοχής και του εµφυλίου. Και που ουδέποτε ανέκαµψε έκτοτε
µε την αστυφιλία και την αστικοποίηση του πληθυσµού της χώρας τη
δεκαετία του 1950. Μια οικονοµία προπολεµική, που έφερε στην περιοχή πλούτο σηµαντικό και ευηµερία ζηλευτή. Για την Άµφισσα και τα
ελαιοπαραγωγικά χωριά του κάµπου της. Την Ιτέα, το Σερνικάκι, τον
Ελαιώνα (Τοπόλια), το Χρισσό, το Καστρί (∆ελφοί), τον Αη Γιώργη και
τον Άγιο Κωνσταντίνο (Σεργούνι). Η ίδια η δηµιουργία και η ανάπτυξη
της πόλεως της Ιτέας, υπαγορεύτηκε από την ανάγκη της εµπορίας της
βρώσιµης Ελιάς του κάµπου της Άµφισσας. Αλλά και των επεξεργασµένων, στα ταµπάκικα της Χάρµαινας, δερµάτων. Που πήγαιναν από
το λιµάνι της Ιτιάς, διά µέσου της θάλασσας, στα πέρατα της οικουµένης. Κι ενώ αρνήθηκαν την πρόταση του Κυβερνήτη Καποδίστρια οι
πρόσφυγες του Μεσολογγίου – κυρίως Ηπειρώτες Σουλιώτες – να εγκατασταθούν στον ελώδη τόπο της «Σκάλας των Σαλώνων», προτιµώντας τα ενδότερα της Φωκίδας, κάποιοι διορατικοί παραγωγοί και
έµποροι ελιάς, Αµφισσείς κυρίως αλλά και άλλοι από τους γύρω οικισµούς, ζήτησαν και πέτυχαν από τον Κυβερνήτη την ίδρυση της πόλεως της Ιτέας. Με το εξαιρετικό, από τότε παραδοµένο, ρυµοτοµικό
της σχέδιο.
Η επεξεργασία της Ελιάς αλλά και του Λαδιού ακολούθησε και στη Φωκίδα στη µεταποίηση της, τη συσκευασία αλλά και την εµπορία της, από
τις αρχές του 19ου αιώνα µέχρι τις µέρες µας, την εξελικτική διαδικασία
που υπαγορεύτηκε από τη βιοµηχανική ανάπτυξη. Έτσι τα φηµισµένα
βαρελάδικα της Ιτέας όπου κατασκευάζονταν οι ξύλινες κάδες αποθή-
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κευσης του ελαιοκάρπου και τα ξύλινα βαρέλια συσκευασίας και εµπορίας της Ελιάς, έκλεισαν το βιολογικό κύκλο τους στα µέσα της δεκαετίας του 1960. Παρέδωσαν το ρόλο τους στη νέα, καλπάζουσα και
πανεπικρατούσα βιοµηχανία του πλαστικού. Τα αρχέγονα λιοτρίβια µε
τις µυλόπετρες και το γαϊδουράκι, παρέδωσαν τη σκυτάλη στα ατµοκίνητα λιοτρίβια µε τα εντυπωσιακά φουγάρα. Και αυτά µε τη σειρά τους
αργότερα στα πετρελαιοκίνητα. Τέλος, η εποχή του ηλεκτρισµού κατήργησε όλα τα προηγούµενα και τα φυγοκεντρικά ηλεκτροκίνητα ελαιοτριβεία κυριαρχούν µέχρι τα σήµερα.
Αυτή τη βιοµηχανική ιστορία του Νοµού µας παρουσιάζει µε σηµαντική συνέπεια, το Βιβλίο που κρατάς στα χέρια σου αγαπητέ Αναγνώστη. Τη συνδεδεµένη µε το ευλογηµένο προϊόν της Φωκικής µας γης.
Που έζησε γενιές ολόκληρες των προγόνων µας. Αυτήν την προσπάθεια διασώζει εις το διηνεκές και παρουσιάζει ενώπιον της κρίσης Σου
η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φωκίδας.
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Καλήν ανάγνωση…
Άµφισσα, Φεβρουάριος 2010
Νικόλαος ∆ηµ. Φουσέκης
Νοµάρχης Φωκίδας
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∆. Παπαθανάσης: Πρώτο Βραβείο Πανελλήνιου ∆ιαγωνισµού Φωτογραφίας του ∆ήµου Άµφισσας, µε θέµα την ελιά.
Πηγή: «Πρωτοβουλία Φωκίδα»39.

Πρόλογος

Η

έκδοση της παρούσας µελέτης χρηµατοδοτήθηκε από τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φωκίδας. Η µελέτη πραγµατεύεται την
καταγραφή των µορφολογικών και τυπολογικών στοιχείων
των ελαιοτριβείων, εµπορικών οίκων της ελιάς και των βαρελοποιείων
στο Νοµό Φωκίδας. Η καταγραφή πραγµατοποιείται µε φωτογραφική
αποτύπωση και σχεδιασµό σκαριφηµάτων όλων των σωζόµενων και
µη, κτιριακών εγκαταστάσεων των παραδοσιακών ελαιοτριβείων, εµπορικών οίκων της ελιάς και των βαρελοποιείων του Νοµού.

Παρουσιάζεται ο κύκλος παραγωγής της ελιάς σε κάθε ιστορική περίοδο, από τη ζωοκίνητη λιθοληψία της ελιάς στο µύλο, στη βιοµηχανική έκρηξη της ατµοκίνησης και του υδραυλικού πιεστηρίου στις αρχές
του 20ου αιώνα, και τέλος στην παραγωγή του λαδιού µε τη βοήθεια µηχανηµάτων, όπως ηλεκτροκίνητοι σπαστήρες, µαλακτήρες και φυγοκεντρικοί διαχωριστήρες. Επίσης πραγµατοποιείται ιστορική αναφορά
για την επίδραση του προϊόντος της ελιάς στην τοπική κοινωνία.
Για την επίτευξη της µελέτης διεξήχθη αρχικά έρευνα πεδίου διαγνωστικού χαρακτήρα. Η διαπίστωση της µη ύπαρξης καταγεγραµµένων
πληροφοριών για τις µονάδες παραγωγής και εµπορίας ελιάς και λαδιού στο νοµό κατά τον 19ο και µέχρι τον όψιµο 20ο, επέβαλε τη συλλογή του πρωτογενούς υλικού µέσω επιτόπιας έρευνας στους οικισµούς
καλλιέργειας της ελιάς. Οι προφορικές µαρτυρίες και συνεντεύξεις, µεθόδευσαν την πορεία της έρευνας και τον εντοπισµό των µονάδων.
Ακολούθησε η φωτογραφική αποτύπωση, ο σχεδιασµός των σκαριφηµάτων και η καταγραφή των ιστορικών πληροφοριών της εξελικτικής πορείας της παραγωγής. Η έρευνα υποστηρίχθηκε από
βιβλιογραφικές πηγές όπου αυτό υπήρξε δυνατό.
Σε αυτό το σηµείο πρέπει να ευχαριστήσω θερµά το Νοµάρχη Φωκίδας Νικόλαο Φουσέκη για την πολύτιµη βοήθειά του στην υλοποίηση
της έκδοσης. Την Αιµιλία Στεφανίδου για την καθοδήγηση και τις εύστοχες παρατηρήσεις της. Το Γεώργιο Σκυλογιάννη για τη σηµαντική
παρέµβασή του στην καλλιτεχνική επιµέλεια του βιβλίου καθώς και
τους γονείς µου Πηνελόπη Πασαλιµανιώτη και Γεράσιµο Αραβαντινό
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για την υποστήριξη τους και την ενεργή συµµετοχή τους κατά τη διαδικασία εκπόνησης της έρευνας.
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Επίσης ευχαριστώ θερµά την αδελφή µου Χλόη Αραβαντινού για τη
φιλολογική επιµέλεια του κειµένου, το Νέστορα Μολυβόπουλο για τη
βοήθεια στη ζωγραφική απόδοση των σκίτσων των µηχανηµάτων και
το Στέλιο Κυριζάκη για τις γραφιστικές συµβουλές του. Όπως επίσης
ευχαριστώ όλους τους γηγενείς, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν µε ενθουσιασµό κατά τη συλλογή των στοιχείων της µελέτης και την παραχώρηση φωτογραφιών από το προσωπικό τους αρχείο. Ιδιαίτερα τους: Ζ.
Ζαφειρόπουλο, Γ. Τσατσαρώνη, Θ. Τσατσαρώνη, Ν. Αράχωβα, Γ. Καΐλη,
Μ. Καραµέρη, Η. Ρεκαΐτη, Σ. Τραχανά, Λ. Κονίακο, Π. Βαρζούκα, Η. ∆ηµητρίου, Θ. Λέκκο, Θ. Πανουργιά, κα. Ζαχαροπούλου, Β. Κρίκου, Π.
Μαµαρέλη, Γ. Μηνά, Μ. Μηνά, Ε. Κατσούλη, κα. Σταµατογιάννη, Α.
Γκανιάτσο, ∆. Κουτσουλιούτσο, Σ. ∆ελή, Γ. Μαδούρα, Σ. Ραπτόπουλο,
Γ. Κατσαρέλη, Γ. Αλαγοσκοσκούφη, Σ. Ντόσκουρη, Χ. Γκανιάτσου, Θ.
Μέρµιγκα, Ε. Μοσκχαλαϊδή, Α. Πασαλιµανιώτη, Π. Πασαλιµανιώτη, Ε.
Ράπτη, Ν. Ταλαρούγκα, Μ. Ταλαρούγκα, Π. Εξηντάρη, Γ. Ελµαλή, Τ.
Φρετζαλά, Κ. Μητσοµπόνου, Π. Παπαλεξανδρή, Λ. Κατόπη, Γ. Τριάντη,
Ν. Ευθυµίου, Π. Κοττορού, Ρ. Σταθάκη-Κούµαρη, Κ. Παπαλάϊο, Γ. Τζαβάρα, Γ. ∆ηµητρίου και Ε. Κατσαρέλη-Παπαλάϊου. Επίσης τη Βιβλιοθήκη Ιτέας και Άµφισσας, τη ∆ηµαρχία Ιτέας και Άµφισσας, τη
∆ιεύθυνση Γεωργίας Φωκίδας, τη Νοµαρχία Φωκίδας, την Εταιρία Αναπτυξιακού Σχεδιασµού Άµφισσας, την Αναπτυξιακή Άνδρου και το
Υπουργείο Χωροταξίας Αθήνας.
Τέλος, θερµές ευχαριστίες οφείλονται στο φωτογράφο Γιάννη Κουλελή
για την ευγενική παραχώρηση φωτογραφιών του καθώς και στην εταιρεία «Πρωτοβουλία Φωκίδα», για την παραχώρηση φωτογραφιών από
το αρχείο της.
Ιτέα, Φεβρουάριος 2010
Πέγκυ Αραβαντινού-Τζε
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Α. Χατζής: Έκτο Βραβείο Πανελλήνιου ∆ιαγωνισµού Φωτογραφίας του ∆ήµου Άµφισσας, µε θέµα την ελιά.
Πηγή: «Πρωτοβουλία Φωκίδα»39.

Εισαγωγή
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Αρχείο: Γ. Κουλελής.

Ο

νοµός Φωκίδας µε συνολική έκταση 2.120 τετρ. χλµ., καταλαµβάνει το νότιο τµήµα του γεωγραφικού διαµερίσµατος της
Στερεάς Ελλάδας µε γειτονικούς νοµούς αυτούς της Αιτωλοακαρνανίας, Φθιώτιδας, Βοιωτίας, καθώς και µε τον Κορινθιακό κόλπο.
Η µορφολογία του εδάφους είναι ορεινή, µάλιστα θα µπορούσαµε να
κατατάξουµε το νοµό στους πλέον ορεινούς νοµούς της χώρας, αφού το
86% της εδαφικής του έκτασης καλύπτεται από τους ορεινούς όγκους
της Γκιώνας, του Παρνασσού, των Βαρδουσίων και της Οίτης. Μόλις το
4% της έκτασης του είναι ηµιορεινή και το 10% πεδινή1.
Στο πεδινό τµήµα του νοµού επικρατεί η καλλιέργεια της βρώσιµης
ελιάς, δηλαδή πατρινέικη, κοθρέικη και στραβοµύτα2. Ένας απέραντος
ελαιώνας από οχτακόσια πενήντα χιλιάδες (850.000) ελαιόδεντρα,
απλώνεται σε έκταση εξήντα επτά χιλιάδων (67.000) στρεµµάτων3 και
αποτελεί τον ελαιώνα της Άµφισσας, ενώ τριακόσια ογδόντα χιλιάδες
(380.000) δένδρα «λαδοελιάς» κατακλύζουν το παραθαλάσσιο µέτωπο
του νοµού σε τριάντα έξι χιλιάδες (36.000) στρέµµατα, µε συνολική
µέση ετήσια παραγωγή τα τελευταία χρόνια, να ανέρχεται σε επτά χιλιάδες (7.000) τόνους επιτραπέζιας ελιάς και πέντε χιλιάδες (5.000) τόνους ελαιόλαδο4.
Η παραγωγή της ελιάς είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την ιστορία του
Νοµού Φωκίδας και χάνεται στα βάθη των αιώνων. Οι ιστορικές πηγές
καταµαρτυρούν την καλλιέργεια της ελιάς και την παραγωγή του λαδιού από την αρχαιότητα, πριν ακόµα αναπτυχθεί το µαντείο των ∆ελφών5. Πιστεύεται ότι από τη Νεολιθική εποχή ακόµα γινόταν ευκαιριακά
η συλλογή καρπών της αγριελιάς (Olea europaea oleaster), ως συµπληρωµατικό για τη διατροφή τους.
Τα παλιότερα δείγµατα γύρης ελιάς βρέθηκαν τρία στην Κρήτη και ένα
στον όµορο νοµό της Φωκίδας, τη Βοιωτία, τα οποία χρονολογούνται
τους τελευταίους αιώνες της Νεολιθικής εποχής6. Ο πρωτόγονος άνθρωπος κατά τον Σαρακωµένο, πάτησε και σύνθλιψε τυχαία ελαιόκαρπο, πεσµένο στο έδαφος, και έκπληκτος παρατήρησε ότι η
διάχυση του λαδιού, έβρεξε και απάλυνε το σκληρό δέρµα του ποδιού
του. Η ανακάλυψη αυτή τον οδήγησε στην ελαιοκαλλιέργεια και ελαιουργία της ελιάς7.
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Εικόνα 1:
Η πινακίδα Fp της Κνωσού
µε καταχώριση
ποσοτήτων λαδιού το οποίο
στελνόταν σε θεότητες,
ιερά και µέλη του ιερατείου.
Πηγή: Chadwick,1966.
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Εικόνα 2:
Η πινακίδα Gv 862 Γραµµική Β
από την Κνωσό. Καταχώριση
ανακτορικού ελαιώνα.
Πηγή: Chadwick,1966.

Εικόνα 3:
Ιδεογράµµατα ελιάς και λαδιού
στη Γραµµική Β γραφή.
Το Α και το ΤΙ,
προσδιορίζουν τα δύο είδη της ελιάς
την ‘‘άγρια’’ και την ’’τιθασή’’ αντίστοιχα.
Πηγή: Μαργαρίτη, 2003.
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Εικόνα 4:
Οι συλλαβογραφικές
αποδόσεις των λέξεων
για την ελιά και το λάδι.
Πηγή: Melena 1983.

Οι απαρχές της ελαιοκαλλιέργειας τοποθετούνται συνήθως στο χρονικό ορίζοντα της λεγόµενης Πρώιµης Χαλκοκρατίας, δηλαδή την 3η
χιλιετία π.Χ.8. Στις ανακτορικές κοινωνίες της Ελλάδας (Κνωσό, Πύλο,
Μυκήνες) της Ύστερης Χαλκοκρατίας υπάγεται ένα µεγάλο σύνολο πινακίδων σε γραµµική Β, που έχει βρεθεί και αποδεικνύει τη συστηµατική πλέον καλλιέργεια της ελιάς9.
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Μάλιστα στις συλλαβογραφικές αποδόσεις των λέξεων για την ελιά και
το λάδι στη γραφή Γραµµική Β, γίνεται σαφής διαχωρισµός µεταξύ του
δέντρου της ελιάς, του ελαιόλαδου και του καρπού και προσδιορίζονται
τα δύο είδη της ελιάς, η ‘‘άγρια’’ και η ‘‘τιθασή’’.
Οι χρήσεις του λαδιού στο πέρασµα των αιώνων είναι πολλές. Πέραν
από τη θρεπτική του αξία, έχει και θεραπευτική αξία10. Με αυτό αλείφονταν σε σηµεία που πονούσαν οι άνθρωποι και ο πόνος υποχωρούσε
ενώ οι πληγές έκλειναν. Το λάδι επίσης αποτελεί το πρώτο καλλυντικόαρωµατικό11 που έφτιαξε ο άνθρωπος.
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Χρησιµοποιούνταν ακόµα και ως µέσο καθαρισµού µε ιδιότητες παρόµοιες του σαπουνιού, αλλά και ως συντηρητικό για την επάλειψη και
προστασία ξύλινων και ελεφαντοστέινων επιφανειών. Με αυτό αλείφονταν οι αθλητές12 στις παλαίστρες. Στεφάνη αγριελιάς υπήρξε το έπαθλο των Ολυµπιονικών, ως σύµβολο ήθους, άµιλλας και αθλητικού
ιδεώδους.
Η σηµαντική συµβολική σηµασία13 που έδιναν οι αρχαίοι στο λάδι φαίνεται και από τις σπονδές (λάδι, µέλι και γάλα) που έκαναν στις νεκρικές τελετές. Οι ελαιοκοµικές γνώσεις των αρχαίων ήταν προωθηµένες14,
ενώ το ξύλο της ελιάς έβρισκε ποικίλες εφαρµογές στην οικοδοµική
τέχνη, αλλά και ως καύσιµη ύλη. Οι πυρήνες του ελαιοκάρπου χρησιµοποιούνταν επίσης ως καύσιµη ύλη και παρείχαν µάλιστα ανθεκτική
φωτιά15.
Τέλος µικροί λύχνοι φώτιζαν το σκοτάδι κατά τις νυχτερινές ώρες, µε τη
βοήθεια του λαδιού. Τα προϊόντα του ελαιόδεντρου καθώς και η επεξεργασία του ελαιόκαρπου υπήρξε πηγή πλούτου και για το Ρωµαϊκό
κράτος16. Ο Θεόφραστος17 το 300 π.Χ. αναφέρει λεπτοµερώς τον τρόπο
διαχωρισµού του ελαιόλαδου και δίνει συµβουλές για το κλάδεµα και
την τοποθέτηση των δέντρων.
Ο Κουλουµέλλας το 100 π.Χ. αποκάλεσε την ελιά ως το πρώτο µεταξύ
των καλλιεργούµενων δέντρων. Ο Πλίνιος18 συνιστά στους παραγωγούς του λαδιού να µη ραβδίζουν τα δέντρα, αλλά να µαζεύουν τις ελιές
µε το χέρι, για να µην καταστρέφονται τα φύλλα και τα βλαστάρια.
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Εικόνα 5: Αθλητές αλείφουν το σώµα τους µε λάδι πριν από τις ασκήσεις.
Παράσταση από ερυθρόµορφο κρατήρα του 510 π.Χ. (∆. Βερολίνο).
Πηγή: ∆εσµός, 2001.
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Άλλοι δε Ρωµαίοι συγγραφείς από τον Κάτωνα και µετά (Varrone, Orazio,
Fabiano), µιλούν στα έργα τους για το ελαιόδεντρο και τους εύσαρκους
καρπούς του, που ήσαν τόσο απαραίτητοι για τα πλούσια ρωµαϊκά γεύµατα19. Οίνος για το εσωτερικό (πόση) και λάδι για το εξωτερικό (επάλειψη), έλεγαν οι Λατίνοι20.
Τα ελαιόδεντρα υπήρξαν πηγή πλούτου για το Ρωµαϊκό κράτος και τα
προστάτευαν ιδιαιτέρως.21 Μάλιστα θεωρούσαν βάρβαρους όσους στη
διατροφή τους κατανάλωναν ζωικά λίπη και όχι ελαιόλαδο.22
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Κατά τους µετέπειτα χριστιανικούς χρόνους το ελαιόδεντρο εξακολουθεί να θεωρείται δέντρο ιερό, ο Ιησούς («Χριστός» σηµαίνει «Χρισµένος
µε λάδι»)23 κάτω από το ιερό δέντρο της ελιάς, στο όρος των ελαιών
προσεύχεται, πριν συλληφθεί. Το ελαιόλαδο χρησιµοποιούνταν όχι
µόνο ως φαγώσιµο αλλά και στην τέλεση των µυστηρίων του Ευχέλαιου, του Χρίσµατος και του Αγίου Μύρου.
Σε µια επιστολή του ο Απόστολος Παύλος συγκρίνει τους ειδωλολάτρες
µε το γερό κορµό της αγριελιάς πάνω στον οποίο θα µπολιαστεί η
ήµερη καρποφόρα ελιά, δηλαδή ο λόγος του Κυρίου, και θα καρπίσει
η νέα πίστη.
Παρόλα αυτά το Βυζάντιο, δεν είχε να επιδείξει ειδική νοµοθεσία για
την καλλιέργεια των ελαιόδεντρων. Ο Κωνσταντίνος ο Πορφυρογέννητος παραχώρησε πολλά κτήµατα της αυτοκρατορικής περιουσίας
στην Εκκλησία, για να τα εκµεταλλευτούν µε αντάλλαγµα να αγοράζεται καθαρό24 ελαιόλαδο για τα καντήλια της Αγίας Σοφίας, που έπρεπε
να παραµείνουν άσβηστα.
Η Ευδοκία παραχώρησε 10.000 εκτάρια µε ελιές στο ναό των Ιεροσολύµων για να ανάβουν οι ιερείς τα καντήλια του25. Μεγάλη παραγωγή
λαδιού φαίνεται ότι πραγµατοποιούταν στα µοναστήρια από πληροφορίες που προέρχονται από αγιορείτικα κείµενα του 11ου αιώνα. Από
τα κείµενα είναι προφανής η µέριµνα των µοναστηριών να προικοδοτούνται µε ελαιώνες26.
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Εικόνα 6: Παράσταση ελαιοτριβείου από αττικό σκύφο του 6ου αιώνα π.Χ.
Πηγή: ∆εσµός, 2001.
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Κατά τη διάρκεια της Βενετσιάνικης κατοχής, δόθηκε ιδιαίτερη εύνοια
στην καλλιέργεια των οσπρίων των λαχανικών και της αµπελουργίας,
σε αντίθεση µε την καλλιέργεια της ελιάς27. Για ένα κράτος όπως είναι
η Βενετία µε έντονη παρεµβατική πολιτική στον τοµέα της οικονοµίας,
έπρεπε να δαµάσει τη µονοπωλιακή πολιτική του λαδιού. Μάλιστα στη
Βενετία λειτουργούσε η Ternaria, που ήταν η υπεύθυνη υπηρεσία για
τον έλεγχο του εµπορίου και κυρίως του λαδιού.28
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Ο µοναχός Αγάπιος τον 15ο αιώνα, στο έργο του «Γεωπονικών», αναλύει
πότε πρέπει να φυτεύεται η ελιά, καθώς και πως πρέπει να καλλιεργείται29. Σε κείµενα περιηγητών του 17ου και 18ου αιώνα αναφέρεται ότι οι Έλληνες κάτω από τον τουρκικό ζυγό παρόλο που λιµοκτονούσαν,
προσέφεραν µεγάλες ποσότητες εκλεκτού ελαιόλαδου στις εκκλησίες και
στα µοναστήρια, ενώ οι ελιές (οι κολοµπάδες) ήταν περιζήτητες στο σουλτάνιο σεράϊ30.
Προστατευτική νοµοθεσία, στον ελλαδικό χώρο, µε πολλές κυρώσεις
συναντούµε κατά την τουρκοκρατία και ιδιαίτερα κατά τη διοίκηση του
Μοχάµετ Άλι στην Κρήτη, γύρω στα 1822.
Κατά την Αιγυπτιοκρατία στην Κρήτη βελτιώθηκαν οι καλλιέργειες της
ελιάς και εξοπλίστηκαν τα ελαιοτριβεία του νησιού31. Τα µοναστήρια
εντατικοποιούν την παραγωγή λαδιού, που πλέον έχουν οργανώσει
την παραγωγή µε ζωοκίνητους µύλους, µε αποθήκες, µε συστήµατα
τροφοδοσίας νερού και µε χειροκίνητα πιεστήρια32.
Το 1830 το νεοσύστατο Ελληνικό κράτος, είχε ως πολιτική την τόνωση
της καλλιέργειας της ελιάς, µε µια σειρά νόµων. Το 1837 δηµιουργείται
µε βασιλικό διάταγµα δωδεκαµελής επιτροπή µε το όνοµα «Επιτροπή
επί της εµψυχώσεως της εθνικής βιοµηχανίας» και ασχολείτο µε κάθε
θέµα που αφορούσε τη γεωργική παραγωγή και τη µεταποίηση των γεωργικών προϊόντων.33
Ενώ το 1856 ψηφίστηκε ο νόµος «περί εκκεντρίσεως των εθνικών αγριελαίων»34, που κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις παρείχε στον καλλιεργητή το δικαίωµα να γίνει και ιδιοκτήτης.

Εικόνα 7:
Μινιατούρα του
11ου αιώνα.
∆ύο νεαρές
γυναίκες
συλλέγουν τους
καρπούς της ελιάς
από το έδαφος
(Μαρκιανή
Βιβλιοθήκη,
Βενετίας).
Πηγή:
Λαµπράκη, 1999.
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Λίγο αργότερα το 1861 το ελληνικό δηµόσιο µε νόµο «περί διαθέσεως
των εθνικών και εκκλησιαστικών ελαιοδένδρων», παραχωρεί την καλλιέργεια κτηµάτων σε καλλιεργητές35.
Η συστηµατικότερη καλλιέργεια της ελιάς και της παραγωγής λαδιού
πραγµατοποιήθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα πανελλαδικά, όπου σηµατοδοτείται πλέον το πέρασµα από τη χειροκίνητη ή ζωοκίνητη λιθοληψία της ελιάς στο µύλο, στη βιοµηχανική έκρηξη της ατµοκίνησης
και του υδραυλικού πιεστηρίου στις αρχές του 20ου αιώνα, και στην τελική παραγωγή του λαδιού µε τη βοήθεια µηχανηµάτων, όπως ηλεκτροκίνητοι σπαστήρες, µαλακτήρες και φυγοκεντρικοί διαχωριστήρες
κατά την όψιµη περίοδο.

34

Το χρονικό της παραγωγής της ελιάς και του λαδιού, από τα µέσα του
19ου µέχρι τον όψιµο 20ο αιώνα, θα το παρακολουθήσουµε διεξοδικά
µε την παρουσίαση και την εξέλιξη των ελαιοτριβείων και των αποθηκών εµπορίας ελιάς του νοµού Φωκίδας.
Για το νοµό Φωκίδας, όπως και για τους νοµούς Φθιώτιδας, Αιτωλοακαρνανίας, Μαγνησίας, Άρτας και Χαλκιδικής36, η επιτραπέζια ελιά
αποτελεί ένα παραδοσιακό προϊόν µε µεγάλη οικονοµική και κοινωνική σηµασία, που καθόρισε και την ανάπτυξη των οικισµών που βρίσκονται στα όρια ελαιώνων και ανάδειξε την Ελλάδα µεταξύ των
κυριότερων παραγωγών και καταναλωτριών χωρών του κόσµου, µιας
και βρίσκεται στην τρίτη θέση µεταξύ των χωρών της Ε.Ε. και στην
έβδοµη θέση παγκοσµίως µε παραγωγή 66 χιλ. τόνων κατά µέσο όρο37.
Οι εξαγωγές που πραγµατοποιεί η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια είναι
προς την ευρωπαϊκή ένωση, την Κύπρο, τις Αραβικές χώρες, την
Αφρική, την Αµερική, την Αυστραλία και την Ιαπωνία. Ο κύριος όγκος
των εξαγωγών αφορούν το χυµό ελαιόλαδου και κατευθύνεται στην
Ιταλία. Η ιταλική βιοµηχανία αξιοποιεί την ποιότητα του ελληνικού ελαιόλαδου για να βελτιώσει τα ελαιόλαδα µε τα οποία εφοδιάζει τις τρίτες
χώρες. Οι ελληνικές εξαγωγές τα τελευταία χρόνια κυµαίνονται µεταξύ
10 και 20 χιλ. τόνων38.
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ποσότητες ελαιολάδου, (στο αγώνισµα της ιππασίας τα έπαθλα έφταναν µέχρι και
τους 140 παναθηναϊκούς αµφορείς για τον πρώτο νικητή). Επίσης το άγαλµα του
Λυσίππου δείχνει αθλητή µε το ξύστρο να βγάζει το λάδι από το σώµα του µετά από
το πέρασµα κάποιου αγώνα. Βλ. Μυρ. Λαµπράκη, (1999). Λάδι γεύσεις και
πολιτισµός 5.000 χρόνων. Αθήνα: Ελληνικά γράµµατα, σελ. 61-2.
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Σύµφωνα µε τα στοιχεία του ∆ιεθνούς Συµβουλίου Ελαιολάδου, η σειρά κατάταξης
της παγκόσµιας παραγωγής ελιάς κατά την περίοδο 1988-1995 είναι: 1) Ισπανία µε
209,60 χιλιάδες τόνους 2) Τουρκία µε 125,17 χ.τ. 3)Η.Π.Α. µε 90,17 χ.τ. 4) Μαρόκο
µε 80,83 χ.τ. 5) Ιταλία µε 75,10 χ.τ. 6) Συρία µε 68,83 χ.τ. 7) Ελλάδα µε 66,67 χ.τ.
8) Αίγυπτος µε 26,08 χ.τ. 9) Πορτογαλία µε 14,83 χ.τ. και 10) Γαλλία µε 1,75 χ.τ.
Βλ. Υπουργείο Γεωργίας, (2000). 2000 Ηµερολόγιο. Οργανισµός γεωργικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης κατάρτισης και απασχόλησης. ∆ήµητρα. Αθήνα: Οργανισµός
γεωργικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης κατάρτισης και απασχόλησης (Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α.).
Το έτος 2006 είχε ανακηρυχθεί επίσηµα από το Υπουργείο Ανάπτυξης ως «Έτος
Ελιάς και Eλαιολάδου». Με την ευκαιρία αυτή ο ∆ήµος Άµφισσας, µε ∆ήµαρχο τότε
το Νικόλαο ∆ηµ. Φουσέκη, διοργάνωσε µια σειρά εκδηλώσεων µε τίτλο
«Καινοτοµώντας στην Ελιά» σε συνεργασία µε την Τοπική Ένωση ∆ήµων και
Κοινοτήτων (Τ.Ε.∆.Κ.) του Νοµού Φωκίδας και την Εταιρεία «Πρωτοβουλία
Φωκίδα», η οποία συνεισέφερε σχεδόν το συνολικό ποσό της οικονοµικής κάλυψης
των δραστηριοτήτων. Στα πλαίσια αυτών των εκδηλώσεων, πραγµατοποιήθηκαν
δύο (2) πανελλήνιοι διαγωνισµοί. Ο πρώτος διαγωνισµός ήταν Φωτογραφικός.
Έγινε σε συνεργασία µε το περιοδικό «Φωτογράφος» της εφηµερίδας
«Καθηµερινή». Είχε θέµα «Η Ελιά, το Λάδι και ο Πολιτισµός τους» και
παρουσιάστηκε στα τεύχη 145 - Ιανουάριος 2006, 146 - Φεβρουάριος 2006, 147 Μάρτιος 2006, 148 - Απρίλιος 2006 και 149 - Μάιος 2006. Τα αποτελέσµατα του
διαγωνισµού παρουσιάστηκαν στο τεύχος 152 - Αύγουστος 2006 του περιοδικού
«Φωτογράφος» της «Καθηµερινής». Ο δεύτερος διαγωνισµός ήταν Ζωγραφικός και
πραγµατοποιήθηκε µε ευθύνη του «Εργαστηρίου Εικαστικών Τεχνών του ∆ήµου
Άµφισσας» που το διηύθυνε τότε ο Γιώργος Σκυλογιάννης. Είχε τον ίδιο τίτλο «Η
Ελιά, το Λάδι και ο Πολιτισµός τους» και έλαβαν µέρος σ’ αυτόν µαθητές των
εικαστικών εργαστηρίων ∆ήµων από ολόκληρη την Ελλάδα. Τα βραβεία και των
δύο διαγωνισµών απονεµήθηκαν στους νικητές στις 16.12.2006 στο Ευρωπαϊκό
Πολιτιστικό Κέντρο ∆ελφών κατά τη διάρκεια έκθεσης έργων και από τους δύο
διαγωνισµούς. Το σύνολο των φωτογραφιών και των ζωγραφικών έργων των
διαγωνισµών αυτών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας «Πρωτοβουλία
Φωκίδα».
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Οµαδικό ∆ήµου Χαλκίδας: Πρώτο Βραβείο Παιδικού Πανελλήνιου ∆ιαγωνισµού του ∆ήµου Άµφισσας, µε θέµα την ελιά.
Πηγή: «Πρωτοβουλία Φωκίδα»39.

10 Κεφάλαιο:

Oι Ελαιοπαραγωγικοί Οικισµοί του Νοµού

Οµαδικό ∆ήµου Άµφισσας: Παιδικός Πανελλήνιος ∆ιαγωνισµός του ∆ήµου
Άµφισσας, µε θέµα την ελιά. Πηγή: «Πρωτοβουλία Φωκίδα»64.
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Εικόνα 1.1: Χρήση Γης Νοµού Φωκίδας. Πηγή: Αρχείο Π. Αραβαντινού-Τζε.

Τ

α σηµαντικότερα οικιστικά σύνολα του Νοµού Φωκίδας διαµορφώθηκαν και αναπτύχθηκαν γύρω ή κοντά στον Ελαιώνα
της Άµφισσας ή είναι παραθαλάσσια. Σε αυτό συνέβαλε η χωρική οργάνωση της παραγωγής της ελιάς που απαιτούσε την άµεση
σχέση καλλιέργειας, παραγωγής και διάθεσης της ελιάς και του λαδιού,
καθώς η δυσχερής οδική συγκοινωνία µέσα από τα βουνά, δεν άφηνε
περιθώρια µεγάλης οικιστικής ανάπτυξης σε αυτά.
Επιπροσθέτως, οι ορεινοί όγκοι κατοικούνταν από νοµάδες κτηνοτρόφων που µετακινούνταν συνεχώς. Όλη η διακίνηση των προϊόντων γινόταν στους οικισµούς γύρω από τον ελαιώνα, ιδιαίτερη δε άνθηση
επέδειξαν οι οικισµοί που χτίστηκαν πάνω στη θάλασσα και είχαν
άµεση σχέση - επαφή - πρόσβαση στο λιµάνι του Πειραιά. Σε αυτούς περιλαµβάνονται η Άµφισσα, το Χρισσό, το Γαλαξίδι, η Ιτέα-Κίρρα, η Ερατεινή και ένα πλέγµα µικρότερων οικισµών γύρω τους.

O νοµός Φωκίδας1 διοικητικά υποδιαιρείται σε δύο επαρχίες2, την επαρχία ∆ωρίδας µε πρωτεύουσα το Λιδόρικι και την επαρχία Παρνασσίδας
µε πρωτεύουσα την Άµφισσα, η οποία είναι και πρωτεύουσα ολόκληρου
του νοµού. Η περιοχή της ∆ωρίδας, δεν παρουσιάζει αγροτικό ενδιαφέρον στην καλλιέργεια της ελιάς και του λαδιού. Η ορεογραφική διαµόρφωση της επαρχίας, δρα ως φυσικό όριο, αποµονώνοντας εδαφικά την
περιοχή από τις παρακείµενες περιοχές του Νοµού, εξαναγκάζοντας τον
πληθυσµό να στραφεί κυρίως στην ηµινοµαδική κτηνοτροφία3.
Στην περιοχή της Παρνασσίδας, τα βασικά παραγωγικά–οικιστικά κέντρα που εξελίχθηκαν βρίσκονται στο πεδινό τµήµα γύρω από τον ελαιώνα της Άµφισσας (∆ελφοί, Χρισσό, Άµφισσα, Ιτέα) και στην
παραθαλάσσια ζώνη (Γαλαξίδι, Ερατεινή, Πάνορµο) καθώς και στην
άµεση ηµιορεινή-ορεινή ζώνη (Πεντεόρια, Τολοφώνα, Άνω Σεργούλα,
Ευπάλιο). Η αγροτική παραγωγή4 στους οικισµούς αυτούς στηρίζεται
κυρίως στην καλλιέργεια της ελιάς και της παραγωγής ελαιόλαδου.
Ο ελαιώνας της Άµφισσα ανήκε κατά το πλείστον σε Αµφισσιώτες, Σερνικακιώτες και Χρισσαΐτες. Η καλλιέργεια και η παραγωγή λαδιού γινόταν από αυτούς ενώ το εµπόριο ελιάς πραγµατοποιούταν κυρίως στο
επίνειο αυτών, την Ιτέα.
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Επαρχίες
Καλαµών/Μεσσήνης
Λακεδαίµονος
Κυνουρίας
Μεγαρίδος/Αιγίνης
Κορίνθου
Αττικής
Παρνασσίδος
Καρυστίας
Σκοπέλου
Πατρών
Αιγιαλείας
Ερµιονίδος/Σπετσών
Νάξου
Τροιζηνίας/Ύδρας
Άνδρου
Επιδαύρου Λιµ
Λεβαδειάς
Μεσολογγίου
Μήλου
Τριφυλίας
Πυλίας
Χαλκίδος
Ηλείας
Ναυπλίας
Θήρας
Θηβών
Ξηροχωρίου
Φθιώτιδος
∆ωρίδος
Λοκρίδος
Τριχωνίδος
Βονίτσης/Βάλτου
Μεγαλοπόλεως
Ολυµπίας
Τήνου
Σύνολο Βασιλείου
Πελοπόννησος
Στερεά
Νησιά

Ελιές (χιλιάδες στρέµµατα)
51
47
34
27
24
19
16
10
10
8
8
8
8
6
6
6
5
5
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
326
205
91
30

Πίνακας 1.1: Καλλιέργειες στην Ελλάδα το 1860.
Πηγή: Στατιστική της Γεωργίας, 1864
και ∆.Κ. Ψυχογιός, 1994.

1.1 ΄Αµφισσα
Η Άµφισσα5 αποτελεί συγκοινωνιακό κόµβο της περιοχής. Είναι χτισµένη στους πρόποδες της Γκιώνας και βρίσκεται στο βάθος του οµώνυµου ελαιώνα. Στον Παυσανία αναφέρεται ως ένα από τα κέντρα των
Οζολών Λοκρών και διατήρησε το όνοµά της ως τον 7ο αιώνα.
Η πόλη καταστράφηκε το 10ο αιώνα από επιδροµές των Βουλγάρων,
ενώ εµφανίζεται την ίδια εποχή, µε το όνοµα Σάλωνα6. Τα επαγγέλµατα
που άνθησαν στην Άµφισσα στο πρόσφατο παρελθόν υπήρξαν πολλά.
Tα κυριότερα ήταν: τσαρουχάδες, κουδουνάδες7, ταµπάκηδες8, σχινάδες και ελαιοτριβείς.
Κατά την τουρκοκρατία η Άµφισσα εθεωρείτο το τέταρτο σπουδαιότερο
κέντρο δεντροκαλλιέργειας ελιάς µε 100.000 ελαιόδενδρα9 σε 16.000
στρέµµατα10 και µέση ετήσια παραγωγή 1.250.000 οκάδες (1.600.000
κιλά), µετά την Κρήτη την Πελοπόννησο (µε 3,5 εκ. οκάδες) και την
Αθήνα.
Άγγλοι περιηγητές11 στις αρχές του 1800 γράφουν ότι «εις τη διοίκηση
των Σαλώνων υπήγοντο 32 κωµοπόλεις και χωριά, ότι είχε πληθυσµόν 13
χιλιάδων κατοίκων και 800 οικίας, εξ ων αι πεντακόσιαι Χριστιανικαί. Τα κυριότερα προϊόντα των Σαλώνων τότε ήσαν ελαιαί, έλαιον, δέρµατα, µαλλιά, κρασί και βαµβάκι, το οποίον ήτο εκλεκτής ποιότητος».
Ο περιηγητής ∆εδουέλ, µάλιστα θαύµασε το «µέγεθος των ελαιοδένδρων και τον εύγεστον καρπόν των, ιδίως τας καλυµβάδας ελαίας των
κάδων, αιτίνες ήσαν περιζήτηται και είχον την τιµήν να παρατίθενται εις την
τράπεζαν του Σουλτάνου. Εκλήθησαν δε κολυµβάδες, επειδή κολυµβούν
διαρκώς εις την άρµην»12. Ο Ολλάνδ γράφει ότι κατά το 1805 η ετήσια
εξαγωγή των Σαλώνων υπολογίζεται στα 5.000 βαρέλια ελαίου, ενώ ο
Λήκ γράφει ότι το ολικό εξαγόµενο ποσό ελαιόκαρπου ανερχόταν στα
1.250.000 οκάδες.
Ο ιστορικός Ασδραχάς13 αναφέρει ότι στα Σάλωνα, λόγω της µεγάλης
παραγωγής Ελαιών, κατά την τουρκοκρατία είχαν αναπτυχθεί έντονα
φαινόµενα τοκογλυφίας. Οι χωρικοί για να αντεπεξέλθουν στη φορολογία των κοτζαµπάσηδων αναγκάζονταν να συνάψουν δάνεια µε
υπερβολικό τόκο (ο τόκος κυµαινόταν από 6% ως 15% µε επικρατέστερο το 12%).
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To 1860 τα ελαιόδεντρα του ελαιώνα διπλασιάζονται σε 200.000 ελαιόδεντρα, για να φτάσουν σήµερα να απαρριθµούν τα 850.000 σε 16
χιλιάδες στρέµµατα14.
Μέρος του ελαιώνα της Άµφισσας που ανήκε στα εθνικά κτήµατα υποθηκεύτηκε για τα δάνεια15 που είχε πάρει η Ελλάδα το 1824 και το 1825
από την Αγγλία. Το γεγονός αυτό αδρανοποιούσε κάθε κίνηση αποκατάστασης ακτηµόνων και αγωνιστών, αλλά και πιθανότητας - δυνατότητας να αυξήσει το κράτος τα εισοδήµατά του από την εκποίηση των
κτηµάτων και την αύξηση της παραγωγής.
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Στα Σάλωνα υπάρχουν επιβλητικά πέτρινα σπίτια και «σεράγια» Τούρκων
αξιωµατούχων και Κοτσαµπάσηδων. Η κυριαρχία του Αλή Πασά (17861822) στην ευρύτερη περιοχή συντέλεσε στην ανάπτυξη των Σαλώνων, ως
σηµαντικό εµπορικό-βιοτεχνικό κέντρο µε µικτό πληθυσµό. Τα υπόλοιπα
κτίρια ήταν µικρά, πλινθόκτιστα και ασβεστωµένα σε στενά καλντερίµια ενώ
και τα βιοµηχανικά κτίρια ήταν κυρίως πλίνθινα (ελαιοτριβεία, ταµπάκικα).
Οι κατοικίες που σώζονται σήµερα, σε σχετικά µεγάλο αριθµό, χρονολογούνται µετά την Απελευθέρωση. Το µεγαλύτερο µέρος της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής µπορεί να χαρακτηρισθεί ότι ανήκει στον επαρχιώτικο
νεοκλασικισµό, εµπλουτισµένο µε παλιότερα λαϊκά στοιχεία.
Η λαϊκή αρχιτεκτονική και η νεοκλασικίζουσα, που κτίστηκαν την ίδια
περίοδο παρουσιάζουν ανάµικτα στοιχεία. Υπάρχουν βέβαια κάποια
κτίσµατα που είναι αµιγώς νεοκλασικά και άλλα που ανήκουν στη στερεοελλαδίτικη λαϊκή αρχιτεκτονική.
Τα νεοκλασικά κτίρια έχουν παραθυρόφυλλα µε περσίδες, µαρµάρινους εξώστες µε σιδερένια κάγκελα και διάφορα διακοσµητικά στοιχεία
στις όψεις, όπως παραστάδες, γείσα, διαζώµατα. Η λαϊκή αρχιτεκτονική
παρουσιάζεται λιτή, µε στέγες χωρίς γείσα, παραθυρόφυλλα ταµπλαδωτά ή µονοκόµµατα από σανίδια συµπαγή χωρίς κενά, χαγιάτια ξύλινα και µπαλκόνια µε φουρούσια ξύλινα ή σιδερένια.
Ο τρόπος κατασκευής των εργαστηρίων στα ταµπάκικα δε διαφέρει από
τα σπίτια στην Άµφισσα. Τα ταµπάκικα είναι κτίσµατα µε µικτό τρόπο
κατασκευής: κάτω λιθόκτιστα και πάνω πλινθόκτιστα µε ξυλοδεσιές και
καδρόνια που αποτελούν το σκελετό για την κατασκευή τσατµά.
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Εικόνα 1.2:
Ο επαρχιώτικος νεοκλασικισµός της Άµφισσας.
Πηγή: Κουρεµένος, 1987.
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Εικόνα 1.3:
Τα Ταµπάκικα της Άµφισσας.
Πηγή: Προσωπικό αρχείο, φωτογραφία 2006.

Στο τέλος του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου, στην πόλη της Άµφισσα υπήρχαν έξι16 ελαιοτριβεία: του Η. Ζαφειράκη, το οποίο κατασκευάστηκε το 1862, του Γάτου, το οποίο κατασκευάστηκε µεταξύ
1870-1880, του ∆ενιόζου, το οποίο κατασκευάστηκε µεταξύ 1870-1880,
των Γάτου - Ασηµακόπουλου, επί της σηµερινής κεντρικής πλατείας, κατασκευής του 19ου αιώνα, των Τραχανά-Αβραµίκου, κατασκευής του
1920, και της Ηλεκτρικής εταιρείας, κατασκευής µεταξύ 1927-1930.
Πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι οι περισσότεροι Σαλωνίτες ακόµα και σήµερα έχουν ένα κοµµάτι γης µε ελιές, για να τους εξασφαλίζει το λάδι
της χρονιάς. Στο κατώι των σπιτιών έχουν αποθηκευτικό χώρο στον
οποίο µεταφέρουν τις ελιές που µαζεύουν, στη συνέχεια τις διαλέγουν
και τις ξεχωρίζουν άλλες για βρώσιµες και άλλες για λάδι.
Το λάδι που βγάζουν από τα ελαιοτριβεία το αποθηκεύουν σε κιούπια
ή σε µεταλλικά δοχεία. Γύρω στο 1960 δηµιουργήθηκαν άλλα τέσσερα
ελαιοτριβεία στην πόλη της Άµφισσας, του συνεταιρισµού της Άµφισσας, του Κόκκινου, των Κατσαγούνου-Μπήτου, του Λιανουλόπουλου,
ενώ το 2008 ξεκινά τη λειτουργία του η Ελαιουργική Φωκίδας ΑΕ, µε
υπερσύγχρονα µηχανήµατα. Επίσης δραστηριοποιούνται ο γεωργικός
παραγωγικός συνεταιρισµός Άµφισσας (ο οποίος ιδρύθηκε το 1969)
και η ένωση αγροτικών συνεταιρισµών Άµφισσας (η οποίος ιδρύθηκε
το 1961 και επεκτάθηκε ως εγκατάσταση το 2001).
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Επαρχίες
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Ιδιόκτητα
Εθνικά και ιδιοκ.
Σύνολο
Εθν./
(χιλιάδες οκάδες) (χιλιάδες οκάδες) (χιλιάδες οκάδες) Σύνολο %
Λακεδαίµονος
665,0
85,9
750,9
11,4
Καλαµών/Μεσσήνης
565,7
246,0
811,7
30,3
Κυνουρίας
541,0
0,0
541,0
0,0
Μεγαρίδος/Αιγίνης
439,0
0,0
439,0
0,0
Αττικής
299,0
4,5
303,5
1,5
Κορινθίας
281,0
101,3
382,3
26,5
Παρνασσίδος
195,0
55,5
250,5
22,2
Καρυστίας
166,5
0,0
165,5
0,0
Σκοπέλου
166,5
0,0
165,5
0,0
Νάξου/Πάρου
128,8
0,0
129,1
0,2
Πατρών
126,0
3,5
129,5
2,7
Αιγιαλείας
125,0
1,0
126,0
0,8
Σπετσών
121,2
12,0
133,2
9,0
Τροιζηνίας
96,0
3,0
99,0
3,0
Άνδρου
95,0
0,0
95,0
0,0
Λεβαδειάς
83,6
0,0
83,6
0,0
Επιδαύρου Λιµ
77,0
25,3
102,3
24,7
Μεσολογγίου
74,0
3,1
77,1
4,0
Πυλίας
48,0
18,1
66,1
27,3
Μήλου
42,3
0,0
42,3
0,0
Χαλκίδος
33,3
0,3
33,6
0,7
Τριφυλίας
26,0
18,6
44,6
41,7
Θήρας
26,0
0,0
26,0
0,0
Ηλείας
24,9
2,1
27,0
7,6
Ναυπλίας
21,5
6,1
27,6
22,1
Ξηροχωρίου
21,5
0,0
21,5
0,0
Τήνου
16,3
0,0
16,3
0,0
Φθιώτιδος
15,0
0,0
15,0
0,0
Λοκρίδος
17,5
0,0
17,8
1,7
Τριχωνίδος
14,5
7,5
22,0
34,1
∆ωρίδος
14,0
1,4
15,4
9,1
Θηβών
10,5
0,0
10,5
0,0
Βονίτσης/Βάλτου
8,0
0,4
8,4
4,2
Μαντινείας
8,0
0,0
8,0
0,0
Ναυπάκτου
5,7
0,0
5,7
0,0
Ολυµπίας
1,7
10,1
11,8
85,6
Μεγαλοπόλεως
1,6
6,1
7,7
79,1
Γόρτυνος
0,7
1,2
1,9
63,2
Ευρυτανίας
0,4
0,0
0,4
0,0
Σύνολο Βασιλείου
4.293,2
608,7
4.901,9
12,4
Πελλοπόνησος
2.730,3
540,0
3.270,3
16,5
Στερεά
1.088,0
68,4
1.156,4
5,9
Νησιά
474,9
0,3
475,2
0,1

Πίνακας 1.2:
Παραγωγή Λαδιού
στην Ελλάδα το 1860.
Πηγή: Στατιστική
της Γεωργίας, 1864
και ∆.Κ. Ψυχογιός, 1994.

1.2 Ο κάµπος της ΄Άµφισσας
Στην κοιλάδα της Άµφισσας υπάρχουν αρκετά χωριά και κωµοπόλεις
που ζουν από την καλλιέργεια της ελιάς. Ο ελαιώνας αρχίζει από τους
πρόποδες στα βόρεια που είναι η Άµφισσα και το χωριό Ελαιώνας, στα
ανατολικά το Χρισσό και οι ∆ελφοί, στη δυτική πλευρά είναι τα χωριά
Άγιος Γεώργιος, Άγιος Κωνσταντίνος και το Σερνικάκι, και φθάνει προς
νότο ως το Κρισσαϊκό κόλπο που είναι η Κίρρα και η Ιτέα Την κοιλάδα
τη διαρρέει ο Ύλαιθος ποταµός17 από τη Γκίωνα και ο Πλειστός από τον
Παρνασσό, οι οποίοι την άνοιξη που λιώνουν τα χιόνια ποτίζουν όλη
την κοιλάδα των ελαιών.
Το χειµώνα τα πράγµατα ήταν δύσκολα, µόλις οι αγρότες καταλάβαιναν
ότι θα κατεβάσει ο Κολοβατιανός ή η Σκίτσα, «…έπαιρναν το ξυνάρι
τους, το φανάρι τους, κάποιο αδιάβροχο ή κάπα, αλλά και το µαχαίρι τους
ή το κουµπούρι τους και κατέβαιναν να υποδεχθούν την κατεβασιά. Ήταν
ηρωική η προσπάθεια τους, αφού στις περισσότερες φορές στρέφανε τη
ροή του νερού προς το κτήµα τους, στο ΄΄δέµα΄΄ τους, χρησιµοποιώντας
το κορµί τους……… Αρκετούς φόνους διηγούνται οι παλιότεροι, που έγιναν γιατί κάποιος πήγε να κλέψει ή να διεκδικήσει το νερό»18.
Ο ∆ήµος Άµφισσας είχε δικαίωµα στο νερό που κατέβαζε η Σκίτσα κατά
100%, ενώ σε αυτό του Κολοβατιανού είχε δικαίωµα από τις 5 το απόγευµα µέχρι το πρωί της επόµενης, γιατί την ηµέρα το χρησιµοποιούσαν προνοµιακά ο Ελαιώνας (Τοπόλια).
Η διαχείριση του νερού γινόταν από τους νεροκράτες-υδρονοµείς, οι
οποίοι είχαν αγοράσει το νερό σε δηµοπρασία και το διέθεταν σε
όποιον πλήρωνε. Αυτά ίσχυαν µέχρι το 1952, όπου και ιδρύθηκε η Τοπική Οργάνωση Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Αµφίσσης και περιχώρων.
Για τα νερά του Πλειστού, το προνόµιο είχε το Χρισσό19 µέχρι την
ίδρυση του ΤΕΟΒ (Τριζοινίκος Τσότρας)20.
Ο Άγιος Γεώργιος είναι ένα µικρό χωριό νοτιότερα της Άµφισσας, σε
απόσταση 2 χιλιοµέτρων, έχει έκταση 3 χιλιοµέτρων, βρίσκεται σε υψόµετρο 240 µέτρων και έχει (σύµφωνα µε την απογραφή του 2001) 115
κατοίκους21 κατά το πλείστον γεωργούς που ασχολούνται µε την καλλιέργεια της ελιάς.
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Ο Άγιος Κωνσταντίνος (Σεργούνι)22, βρίσκεται σε µικρή απόσταση νοτιοανατολικά στην άκρη του ελαιώνα, σε υψόµετρο 180 µέτρων µε πληθυσµό 56 κατοίκους (σύµφωνα µε την απογραφή του 2001) οι οποίοι
ασχολούνται µε την καλλιέργεια της ελιάς και έχει έκταση 3 χιλιοµέτρων.
Ο Ελαιώνας (Τοπόλια) είναι ένα γραφικό χωριό µε άφθονα πηγαία νερά,
βρίσκεται σε υψόµετρο 320 µέτρων, έχει έκταση 37 χιλιόµετρα και έχει
πληθυσµό 478 κατοίκους, οι οποίοι ασχολούνται και αυτοί µε την καλλιέργεια της ελιάς. Τα σπίτια είναι µικτά, το ισόγειο είναι µε πέτρα ενώ
ο πρώτος όροφος µε πλίνθα. Έχει συνεταιριστικό ελαιοτριβείο το οποίο
κατασκευάστηκε το 1955 πάνω σε αποµεινάρια άλλου πέτρινου κτιρίου, δίπλα σε άφθονη πηγή µε νερό.
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Το Σερνικάκι βρίσκεται σε απόσταση 5 χιλιοµέτρων από την Άµφισσα
και 8 χιλιοµέτρων από την Ιτέα, ενώ µόλις 1 χιλιόµετρο απέχει από τον
κεντρικό δρόµο Άµφισσας-Ιτέας. Είναι κτισµένο δυτικά της κοιλάδας,
σε έκταση 10 χιλιοµέτρων, µε πληθυσµό 394 κατοίκους. Τα σπίτια είναι
πλινθόκτιστα και έχει ανηφορικά δροµάκια.
Οι Σερνικακιώτες είναι κτηµατίες µε µεγάλη παραγωγή ελιών. ∆ύο ελαιοτριβεία λειτούργησαν τον 20ου αιώνα: το εταιρικό ελαιοτριβείο του
Παυλοστάθη κατασκευής 20ου αιώνα και το συνεταιριστικό ελαιοτριβείο (ελαιουργικός συνεταιρισµός Σερνικακίου µε 109 µέλη).
Οι οικισµοί του κάµπου της Άµφισσας άνθισαν στηριζόµενοι στην καλλιέργεια της Σαλωνίτικης ελιάς. «Ο κάµπος των Σαλώνων είναι ολίγας
πλήν καρποφόρος…………αι οι ελαιές του είναι από τέσσαρες σειρές: κολυµβάτες, στραβοµύτες, κοθραίϊκες, πατριναίϊκες. Οι κολυµβάτες είναι περισσότερες, διατί καρπούν περισσότερον και χρησιµεύουν και δια φαγί
και χύνουν και λάδι. Οι στραβοµύτες ολιγότερον καρπόν, χύνουν λάδι
ένα τέταρτο περισσότερον. Οι κοθραίϊκες είναι και αυτές ολίγες και ολίγος
ο καρπός τους, το λάδι τους είναι το καλύτερον, όπου φυλάττουν δια
τροφήν είδικην τους οι εντόπιοι. Οι πατριναίϊκες είναι από όλες ολιγότερες, πλην εξαιρετώτερες δια φαγί, όπου πωλιώνται εις όλους τους τόπους της Βοιωτίας όπου δεν έχουν ελαιώνες».23

53

Εικόνα 1.4: Η Άµφισσα. Πηγή: Γ. Κουλελής.
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Εικόνα 1.5: Ο κάµπος της Άµφισσας. Πηγή: Νοµαρχία Φωκίδας.
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Εικόνα 1.6:
Βάση αρχαίου
λιοτριβιού στο Σερνικάκι.
Πηγή: Γ. Κουλελής.
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Εικόνα 1.7: Ελιές του ελαιώνα της Άµφισσας. Πηγή: Γ. Κουλελής.

Εικόνα 1.8:
Το Κρισσαϊκό
πεδίο σχεδιασµένο
από τον H.N. Urlichs το 1838.
Πηγή: Κολοβός, 1995.
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1.3 Χρισσό
Το Χρισσό πήρε το όνοµά του από την αρχαία πόλη Κρίσα24, λείψανα
της οποίας σώζονται ακόµα. Ο οικισµός είναι απόλυτα ενταγµένος στο
τοπίο µε παραδοσιακά κτίρια, γι’αυτό έχει χαρακτηριστεί ως παραδοσιακός οικισµός25 µαζί µε το Γαλαξίδι και τους ∆ελφούς.
Απλώνεται σε 35 χιλιόµετρα και έχει πληθυσµό, σύµφωνα µε την απογραφή του 2001, 1.030 κατοίκους26. Η δόµηση στο Χρισσό είναι πυκνή
και ο οικισµός διαθέτει περισσότερα από ένα κέντρο.
Οι κατοικίες είναι λιθόκτιστες ή πλινθόκτιστες, µονώροφες και διώροφες. Οι στέγες είναι µε κεραµίδια και διαθέτουν εξωτερικά χαγιάτια και
εξώστες. Οι κάτοικοι ασχολούνταν ιδιαίτερα µε την καλλιέργεια της
ελιάς ήταν κτηµατίες, και είχαν όλοι σχεδόν στις οικίες τους αποθήκες
ιδιοτικές για τις ελιές και το λάδι της χρονιάς.
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Πέντε ελαιοτριβεία αναπτύχθηκαν και εξελίχθηκαν στον οικισµό: το
ελαιοτριβείο του Πολίτη κατασκευής 19ου αιώνα, πλινθόδµητο (το
οποίο αγοράστηκε το 1916 από την οικογένεια ∆ηµητρίου), το καλογερικό ελαιοτριβείο πλίνθινης κατασκευής του 19ου αιώνα, το συνεταιριστικό ελαιοτριβείο πλίνθινης κατασκευής του 20ου αιώνα (ελαιουργικός
συνεταιρισµός Χρισσού ο οποίος µετεγκαταστάθηκε το 2001 και µετονοµάστηκε αγροτικός συνεταιρισµός Χρισσού), της Μονής Προφήτη
Ηλία27, και το σύγχρονο ελαιοτριβείο του Σταυριανού κατασκευής του
1971.
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Εικόνα 1.9: Το Χρισσό. Πηγή: Προσωπικό αρχείο, 2006.
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Εικόνα 1.10: Το ∆ελφικό τοπίο. Πηγή: Γ. Κουλελής.

1.4 ∆ελφοί
Ο οικισµός των ∆ελφών28 (Καστρί), βρίσκεται ανατολικά του ελαιώνα και
λίγο πιο δυτικά από την αντίστοιχη αρχαία πολιτεία και το µαντείο.
Βρίσκεται σε υψόµετρο 450 µέτρων, απλώνεται σε έκταση 38 χιλιοµέτρων και έχει πληθυσµό σύµφωνα µε την απογραφή του 2001, 2.481
κατοίκους29.
Στο µαντείο κατέφθαναν από όλη την Ελλάδα και την Ανατολή ικέτες µε
πλούσια αφιερώµατα.
Ο πλούτος άλλαξε την άγρια όψη των βράχων του Παρνασσού και τους
έκανε πηγή φωτός και κέντρο πολιτισµού για πολλούς αιώνες.
«Το φως του ήλιου πέφτει από ψηλά στους κατακόρυφους βράχους των
Φαιδριάδων και αντιφεγγίζει σε όλη τη χαράδρα, στο δάσος των ελιών και
σε όλα γύρω δίνει ΄΄φαιδρότητα΄΄ και µια ασυνήθιστη γλυκύτητα»30.
Το τοπίο µε τον απέραντο ελαιώνα χωρίζεται σε ζώνες31, προστατεύεται
µε ειδικές ρυθµίσεις και περιορισµούς και αποτελεί το «∆ελφικό τοπίο».
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Εικόνα 1.11: Το Γαλαξίδι. Πηγή: Νοµαρχία Φωκίδας.

1.5 Γαλαξίδι
Το Γαλαξίδι32 είναι κτισµένο στην ίδια θέση της αρχαίας πόλης «Οιάνθης»
των Οζολών Λοκρών. Παράλληλα µε την ανάπτυξη της καλλιέργειας της
ελιάς και του εµπορίου στην περιοχή των Σαλώνων, άνθισε η ναυτιλία
στο Γαλαξίδι, ενισχυµένη από τη φιλοδοξία του Αλή Πασά33, για να αποκτήσει κάποτε το δικό του στόλο.
Η πόλη είναι ανεπτυγµένη σε έκταση 48 χιλιοµέτρων πάνω στον Κορινθιακό κόλπο, έχει πληθυσµό 1.71834, απέχει 21 χιλιόµετρα από την Ιτέα
και 32 από την Άµφισσα. Υπήρξε µεγάλη ναυτική εµπορική δύναµη35. Η
ακµή της πόλης κρατά από το τελευταίο τέταρτο του 18ου αιώνα ως το
1821, όπου καταστρέφεται από τους Τούρκους. Η οριστική παρακµή θα
έρθει γύρω στο 1980, όταν εµφανίζονται τα ατµόπλοια.
Η κύρια ανοικοδόµησή του έγινε στη βασιλεία του Όθωνα. Η δόµησή
του είναι πυκνή και εκτείνεται κατά το µήκος του παραλιακού δρόµου. Τα
σπίτια είναι διώροφα ή τριώροφα µε στέγες από κεραµίδια και µε διακοσµητικά ακροκέραµα36. Το Γαλαξίδι προστατεύεται ως παραδοσιακός οικισµός37. Η γη του Γαλαξιδίου ήταν άγονη και άνυδρη38.
Το 1830 ο επίτροπος της Ανατολικής Ελλάδας γράφει στην έκθεσή του
προς τον Ιωάννη Καποδίστρια «δέντρα η περιφέρεια της γης του Γαλαξειδίου δεν έχει, έχουσιν όµως οι κάτοικοι 9.300 ρίζες ελαίας εις τον Ελαιώνα των Σαλώνων»39.
Μόλις το 1874 αρχίζουν οι Γαλαξιδιώτες να φυτεύουν ελαιόδεντρα
κοντά στον οικισµό τους. Ο αρχιδούκας Λουδοβίκος Salvator γράφει
στο βιβλίο του για το Γαλαξίδι «Όταν κανείς ανεβαίνει πίσω από την πόλη
από το µικρό λιµάνι, φθάνει σε αραιές φυτείες από ελαιόδεντρα και συκιές και περιποιηµένα αµπέλια»40.
Μοναδικό ελαιοτριβείο στον οικισµό ήταν της οικογένειας Μηνά (Γ.Ι.
Προκαλάµου), στο οποίο µάλιστα υπήρχε άµεση πρόσβαση από την
θάλασσα. Οι ελιές µεταφέρονταν µε πλοίο κατευθείαν στο λιοτρίβι.
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Εικόνα 1.12: Η Ιτέα. Πηγή: Nοµαρχία Φωκίδας.

1.6 Ιτέα-Κίρρα
Η Ιτέα είναι το επίνειο της Άµφισσας και βρίσκεται διαµετρικά αντίθετα
της, στην απόληξη του ελαιώνα, πάνω στον Κορινθιακό κόλπο. Έχει
χτιστεί σε επίπεδο έδαφος το οποίο διαµορφώθηκε από προσχώσεις
χειµάρρων. Έχει αναπτυχθεί κατά µήκος της θάλασσας και είναι ενωποιηµένη µε την Κίρρα41 (Ξηροπήγαδο)42.
Αναπτύσσεται σε 6 χιλιόµετρα και έχει πληθυσµό σύµφωνα µε την τελευταία απογραφή43 4.666 κατοίκους. Η εξάρτηση της Ιτέας από τη θάλασσα από τη µια µεριά (εµπόριο, συγκοινωνία και αλιεία) και η ύπαρξη
του ελαιώνα από την άλλη, υπαγόρευσαν έναν απόλυτα πολεοδοµικό
κάναβο. Λόγω της µεγάλη ανάπτυξης το 19ο αιώνα χτίστηκαν και διατηρούνται ακόµα αρκετά νεοκλασικά, νεοκλασικίζοντα καθώς και κτίρια
παλιότερης λαϊκής αρχιτεκτονικής. Στα µέσα του 20ου αιώνα κτίστηκαν
πολλές πολυκατοικίες ακόµα και στο παραθαλάσσιο µέτωπό της.
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Εικόνα 1.13:
Πολεοδοµικός χάρτης της Ιτέας
πρώτη έγκριση σχεδίου 1883.
Πηγή: Καυκούλα,
Παπαµίχος, Χαστάογλου, 1990.
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Εικόνα 1.14: Η Ιτέα το 1933.
Πηγή: Βιβλιοθήκη Ιτέας.
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Εικόνα 1.15: Φόρτωση ελιών στο λιµάνι.
Πηγή: Εµπορικός και Εξαγωγικός σύλλογος Ιτέας.
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Κατά την αρχαιότητα (455 π.Χ.) υπήρχε η πόλη «Χάλαιον» στη σηµερινή
θέση της Ιτέας ενώ µόλις ένα χιλιόµετρο πιο πέρα βρισκόταν η αρχαία
«Κίρρα». Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας υπήρχε σκάλωµα για τα καράβια, για αυτό και ονοµάστηκε «Σκάλα Σαλώνων»44.
Την πρόταση για την ίδρυση της πόλη της Ιτέας έκανε ο Κυβερνήτης Ι.
Καποδίστριας, θέλοντας να αποκαταστήσει τους Σουλιώτες αγωνιστές
που έφτασαν στην Άµφισσα µετά την έξοδο του Μεσολογγίου.
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Εικόνα 1.16: Καραβάνι καµηλών στην Άµφισσα. Πηγή: Κολοβός, 1995.

Αυτοί αρνήθηκαν γιατί στην περιοχή υπήρχαν πολλά έλη. Κάποιοι διορατικοί έµποροι και πρόκριτοι της Άµφισσας διαβλέποντας την ανάπτυξη της περιοχής ως λιµάνι εµπορίας της ελιάς, επέµεναν στην ίδρυση
της πόλης. Το 1830 ψηφίζεται η ίδρυση της πόλης, µόλις όµως το 1852
αρχίζει η συστηµατική οίκησή της.
Το 1870 δύο σεισµοί έπληξαν την περιοχή και κατέστρεψαν πολλούς οικισµούς µεταξύ αυτών και την Ιτέα. «Στο ΄΄λόγγο΄΄ κατέρρευσαν 350 κτίσµατα - λιοτριβεία45, δεξαµενές, αγροτικοί οικισµοί, καλύβες- ενώ πιο
πάνω, στις πλαγιές των βουνών, κατακρηµνίσεις βράχων προκάλεσαν το
θάνατο βοσκών…. και την απόφραξη των δρόµων παραλύοντας τις συγκοινωνίες. Η Ιτέα, το Ξηροπήγαδο, το Χρισσό, το Καστρί και η Αράχωβα
καταστράφηκαν ολοκληρωτικά σχεδόν, ή Άµφισσα, ο Άγιος Γεώργιος, η
∆εσφίνα, το Γαλαξίδι υπέστησαν σοβαρές ζηµιές, ενώ το Σερνικάκι µηδαµινές»46.
Ο Χ. Τρικούπης το 1883 µετά από τριήµερη παραµονή στην Ιτέα, ανέθεσε στο µηχανικό Γεώργιο Χριστοφόρου την εκπόνηση πολεοδοµικού σχεδίου. Από το 1893 µε τη διάνοιξη της διώρυγας της Κορίνθου,
άρχισε η ταχεία ανάπτυξη της Ιτέας. Ιδρύθηκαν πολλές βιοµηχανικές
µονάδες ελαιοτριβείων, κυρίως συσκευαστηρίων ελαιών, κονσερβοποιίας47, σαπωνοποιίας, κηροπλαστικής, βυρσοδεψίας κ.τ.λ..
Το λιµάνι και ο ελαιώνας υπήρξαν οι πλουτοπαραγωγικοί πόροι της
Ιτέας. Χάρη στο λιµάνι αναπτύχθηκε το εξαγωγικό εµπόριο της βρώσιµης ελιάς και έδωσε ζωή σε όλη τη περιοχή. Στις αρχές του 20ου αιώνα
υπήρχαν δέκα µόνιµοι εµπορικοί οίκοι εξαγωγής βρώσιµης ελιάς48: του
Κ.Ν. Γάτου, των Αδελφών Θ. Μοσκαχλαϊδή, του Κ.Γ. Κουλουβάτου,
του Ι. Πετροπόυλου, του Τ.Θ. Λύτρα, του Ηρ. Μοσκαχλαϊδή, του Κ.Θ.
Λιδωρίκη, του Γρ. Πιταρά, των Υιών Κουτσουλιούτσου και του Στ.
Τριανταφύλλου.
Στις αρχές του 20ου αιώνα «στο λιµάνι ήταν κάθε λογής καράβια …. µε
τα χαµηλά, λόγω συναγωνισµού49, ναύλα και τα µεγάλα αµπάρια τους
έδιναν λύσεις σε όλες της ανάγκες του τόπου µας ..…. πολλές ήταν οι
αποθήκες ελαιών – του Γάτου, του Γερολυµάτου, του Κονιάκου, του
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Εικόνα 1.17: Ελαιοτριβεία, Αποθήκες
Ελαιών και Βαρελοποιεία Ιτέας από το
1902 µέχρι τον όψιµο 20ο αιώνα.

Νούµερο
Ιδιοκτήτες
Ίδρυση
Αποθήκης
στο Χάρτη
Α1
Αφοί Μοσκαχλαϊδή
1944
Α2
Ε. Μοσκαχλαϊδής
1938
Α3
Ι. Λάϊος και Τουλίατος
1930
Α4
Αφοί Μοσκαχλαϊδή
1959
Α5
Κοκκινόπουλος
1920
Α6
Π. Κονιάκος
1927
Α7
Α. Κονιάκος και Λακαφώσης 1932
Α8
Ι. Λύτρας
1980
Α9
Αφοί Σπάτουλα*
1980
Α10 ∆ρακάκης και Καραγκούνης 1930
Α11 ∆ρακάκης και Καραγκούνης 1941
Α12
Κ. Λιδωρίκης
1968
Α13
Φ. Μοσκαχλαϊδής
1920
Α14
Γάτος
1902
Α15
Π. Μπήλιος
1938
Α16
Π. Μπήλιος
1942
Α17
Γεουργούλης
1930
Α18
Κονδύλης
1943
Α19
Αν. Γερεντές
1910
Α20
Αφοί Κουτσουλιούτσου
1920
Α21
∆. Κουτσουλιούτσος
1975
Α22
Μπραούζος
1920
Α23
Αφοί Κουτσούκου
1910
Α24
Πετρόπουλος
1908
Α25
Τουλιάτος
1930
Α26
Γερολυµάτος
1902

Κλείσιµο
ή Αντικ/ση

Πίνακας 1.3:

1959
1943
1945
1974*
1927
1932
1969
1990
1978
1940
1959
2006
1980
1975*
1942
1956
1942
1960
1945**
1975
1985***
1950****
1958
1970
1945
1920

από το 1902 µέχρι

Κουτσουλιούτσου, των Μοσκαχλαϊδαίων, του Μπραούζου, του Πετρόπουλου, του Τουλιάτου- που συσκεύαζαν και εξήγαγαν ελιές και µεγάλα
τα ποσά που εισέρρεαν στην οικονοµία του τόπου. Μακριές σειρές τετράτροχα κάρρα µετέφεραν καθηµερινά χιλιάδες οκάδες ελιές από τα ελαιοπαραγωγά χωριά - Άµφισσα, Τοπόλια, Άη-Γιώργης, Σεργούνι, Σερνικάκι,
Χρισσό - στις αποθήκες και εκατοντάδες άνθρωποι, από τους λογιστές και
τους ειδικούς στη συσκευασία ως τις διαλέχτρες του πάγκου και τους αγχθοφόρους, εξασφάλιζαν την καθηµερινή απασχόληση»50. Αργότερα δηµιουργήθηκαν πολλοί περισσότεροι εµπορικοί οίκοι εξαγωγής ελαιών.

Αποθήκες Ελαιών Ιτέας
τον όψιµο 20ο αιώνα.
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Νούµερο
Ιδιοκτήτες
Βαρελάδικου
στο Χάρτη
Β1
Μ. Κουτσούκος
Β2
Γ. Μπήλιος
Β3
Α. Μπελούµπασης
Β4
Σ. Λύτρας
Β5
Α. Μπήλιος
Β6
Λ. Μπήλιος
Β7
Γ. Μπελούµπασης
Β8
Γ. Μπελούµπασης
Β9
Ι. Καββούρας
Β10
Ε. Παπαδάκης
Β11
Φ. Ταλαρούγκας
Β12
Φ. Ταλαρούγκας
Β13
Φ. Ταλαρούγκας
Β14
Φ. Ταλαρούγκας
Β15
Θ. Σεργουνίωτης
Β16
Θ. Σεργουνίωτης
Β17
Ι.Μπιλάλης
Ι. Καραλύβανος
Β18
Ι.Μπιλάλης
Ι. Καραλύβανος
Β19
Αφοί Μπουραζάνοι
Β20
Ι. και Ε. Σπέντζος
Β21
Ε. Σπέντζος και
Π. Εξηντάρης
Β22
Ε. Σπέντζος και
Π. Εξηντάρης
Β23
Π. Ελµαλής και
Π. Εξηντάρης
Β24
Π. Εξηντάρης
Β25
Π. Εξηντάρης
Β26
Ε.Τραχανάς
Β27
Αφοί Τραχανά
Β28
Αφοί Παπαϊωάννου
Β29
Ι. Μόκος και
Χ. Κωστέλος
Β30
Χαράλαµπος
Κωστέλος

Ίδρυση

Κλείσιµο ή
Αντικατάσταση

1905
1910
1905
1910
1931
1931
1915
1925
1910
1910
1927
1945
1948
1955
1925
1950

1930
1930
1930
1950
1960
1960
1925
1954
1958
1941
1944
1947
1954
1978
1950
1965

1920

1940

1940
1930
1910

1944
1966
1948

1948

1952

1952

1958

1944
1952
1954
1929
1951
1935

1948
1954
1970
1950
1966
1970

1944

1946

1946

1948

Πίνακας 1.4:
Βαρελοποιεία Ιτέας
από το 1902
µέχρι τον όψιµο
20ο αιώνα.

Β31
Β32
Β33
Β34
Β35
Β36
Β37
Β38
Β39

Γ. Μπελούµπασης
και Π. Ελµαλής
Αφοί Καραγκούνοι
Π. Ελµαλής
Κουτσουλιούτσος
Ε. Αρβανίτης
και Κ.Χατζινικολάου
Αφοί Καρδαρά
ΜητσόπουλοςΙ. Καραλύβανος
Πετρόπουλος
Ελµαλής

1949
1946
1951
1942

1951
1950
1952
1945

1945
1948

1966
1960

1945
1908
1953

1950
1970
1966

Κοντά στις αποθήκες αναπτύχθηκαν συναφείς βιοτεχνίες, όπως ελαιοτριβεία, βαρελάδικα, καδάδικα. Ελαιοτριβεία υπήρξαν τρία: το συνεταιριστικό ελαιοτριβείο, του Ε. Παπαλεξανδρή και των Ανάγνου Σαµαρτζή-Στογιάννου (από το 1915 έως το 1952 ιδιοκτησία ΑνάγνουΤοµαρά), τα οποία δύο τελευταία λειτουργούσαν και σαν ατµόµυλος
και πριονία51.
Στα βαρελάδικα δούλευαν ολόκληρες οικογένειες - οι Καββουραίοι, οι
Μπουραζαναίοι, οι Μπηλιαίοι, οι Μπελουµπασαίοι, οι Παπαγιάννηδες, οι
Ταλαρουγκαίοι, οι Παπαϊωανναίοι, Κουτσουκαίοι - από τα χαράµατα ως
αργά τη νύχτα για να καλύψουν τη ζήτηση χιλιάδων βαρελιών. Παρήγαγαν στις αρχές του 20ου αιώνα 40-42 χιλιάδες βαρέλια ετησίως χωρητικότητας 100 περίπου οκάδων ελαιών52.
Η συγκοινωνία αρχικά γίνονταν µε καµήλες από την Άµφισσα, τις
οποίες φόρτωναν µε διπλά φορτία και βάδιζαν 10-15 στην σειρά προς
το λιµάνι της Ιτέας. Αργότερα «……..τα µακρόστενα κάρρα µε τα φαρδυκάπουλα ουγγαρέζικα άλογα - του ∆ελή, Καραµπελά, Κούκιου, Τσολή,
Μαλακαίων- δεν πρόφταιναν να µεταφέρουν άλλοτε δούγες από το µόλο
στα βαρελάδικα, άλλοτε άδεια βαρέλια από τα βαρελάδικά στις αποθήκες
και άλλοτε γεµάτα από τις αποθήκες στο µόλο για φόρτωση»53. Την ταχεία ανάπτυξη δεν πτόησε καθόλου η µεγάλη πληµµύρα του 1935 που
κατάστρεψε µεγάλο µέρος της πόλης. Αντιθέτως µάλιστα, το γεγονός
αυτό έφερε περισσότερο κόσµο από τα γύρω χωριά λόγω της άµεσης
απασχόλησής τους στον οικισµό.
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Εικόνα 1.18: Ελιά.
Πηγή: Γ. Κουλελής.

Η ανάπτυξη της περιοχής φαίνεται και από τους πολλούς συλλόγους που
λειτουργούσαν την περίοδο αυτή. Υπήρχαν οι εξής σύλλογοι: Εµπορικός Εξαγωγικός, Εµπορικός Ερµής, Φορτοεκφωρτοτών, Εργατών –Βαρελοποιών, Λεµβούχων, Μεταφορικών, και Προσφύγων Παρνασσίδος.
Από τον παραπάνω Χάρτη54 µπορούµε να δούµε όλους του εµπορικούς οίκους εξαγωγής ελιάς55 µέσα στον οικισµό, από το 1902 µέχρι
το 1990.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι το 1970-1980 µεταφέρθηκαν κάποιες αποθήκες (Μοσκαχλαϊδή-Krinos Foods, Μπραούζου) εκτός του οικισµού,
πάνω στο κεντρικό δρόµο Άµφισσας – Ιτέας µέσα στον ελαιώνα.
Σε αυτά προστέθηκαν ακόµα 4 οίκοι των: Αφοί Αναγνωστάκου, Αφοί
Σπάτουλα, Χ. και Ι. Κουτρόγιαννος. Πολλά φαίνονται να είναι και τα
βαρελάδικα που ήκµασαν στο πρώτο µισό του 20ου αιώνα.

1.7 ∆εσφίνα
Η ∆εσφίνα είναι κωµόπολη, µε πραγµατικό πληθυσµό 2.024 κατοίκους
(2001). Βρίσκεται στους πρόποδες του βουνού Κίρφυς σε υψόµετρο
680µ. Αποτελεί έδρα του δήµου ∆εσφίνας ο οποίος έχει πραγµατικό
πληθυσµό 2.431 κατοίκους και εκτείνεται µέχρι τον Κορινθιακό Κόλπο.
Η ∆εσφίνα κατοικήθηκε από την αρχαιότητα µε την ονοµασία Εχεδάµεια. Η Εχεδάµεια ήταν αρχαία πόλη η οποία βρισκόταν περίπου στην
περιοχή που σήµερα είναι κτισµένος ο οικισµός της ∆εσφίνας.
Η ∆εσφίνα παράγει, αρτοσκευάσµατα, ελιές και λάδι, σταφύλια και
κρασί, κρέατα, τυροκοµικά προϊόντα και µέλι. Ο Γεωργικός συνεταιρισµός ∆εσφίνας ιδρύθηκε το 1982 για την εξυπηρέτηση των αγροτικών
υπηρεσιών του ∆ήµου. Κύριος στόχος του είναι η παραγωγή και προώθηση αγροτικών προϊόντων.
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Εικόνα 1.19: Ελαιώνας.
Πηγή: Γ. Κουλελής.
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Εικόνα 1.20: Βελισσάριος Βουτσάς.
∆εύτερο Βραβείο Πανελλήνιου ∆ιαγωνισµού
Φωτογραφίας του ∆ήµου Άµφισσας,
µε θέµα την Ελιά.
Πηγή: «Πρωτοβουλία Φωκίδα»64.

1.8 Πεντεόρια
Τα Πεντεόρια απέχουν µόλις 6 χιλιόµετρα από το Γαλαξίδι, αλλά βρίσκονται σε υψόµετρο 500 µέτρων. Εκτείνονται σε 23 χιλιόµετρα, έχουν
πληθυσµό 479 κατοίκους (σύµφωνα µε την απογραφή του 2001) και
ανήκουν διοικητικά στο ∆ήµο Γαλαξιδίου.
Το χωριό βρίσκεται µέσα σε χαράδρα, σε ένα πετρώδη λόφο, µε κλειστό ορίζοντα. Μόνο στα νότια υπάρχει κάποιο άνοιγµα προς τη θάλασσα. Η περιοχή είναι γυµνή µε ελάχιστες ελιές στα χαµηλότερα.
Οι κάτοικοι ασχολούνται κυρίως µε την κτηνοτροφία και πολύ λίγοι µε
την καλλιέργεια της ελιάς. Στο χωριό υπάρχουν δύο ελαιοτριβεία, του
Π. Μαµαρέλη και της Κ. Κατσαληρού, τα οποία λειτουργούν παραδοσιακά µέχρι σήµερα χωρίς να έχουν εκσυγχρονιστεί.
Από τους παραλιακούς οικισµούς πέραν της πόλης του Γαλαξιδίου,
αξιόλογη παραγωγή ελιάς και λαδιού έχει να δείξει στο ∆ήµο Γαλαξιδίου το χωριό Άγιοι Πάντες, µε έκταση 2.000 στρεµµάτων56 ελαιοκαλλιέργειας, ο ∆ήµος Τολοφώνας µε την Πάνορµο µε 2.000 στρέµµατα
ελαιοκαλλιέργειας, την Ερατεινή µε 4.000 στρέµµατα, τη Γλυφάδα, τα
Τριζόνια και τη Σπηλιά µε 2.000 στρέµµατα και ο ∆ήµος Ευπαλίου,
µε τη Σεργούλα µε 2.000 στρέµµατα ελαιοκαλλιέργειας.
Οι ελιές της περιοχής είναι κατά κύριο λόγο λαδοελιές, γι’αυτό και συναντούµε αρκετά ελαιοτριβεία στην περιοχή. Η αστική µετανάστευση
όµως έχει ερηµώσει την περιοχή και τα περισσότερα ελαιοτριβεία σταδιακά σταµατούν τη λειτουργία τους.

1.9 ΄Αγιοι Πάντες
Οι Άγιοι Πάντες είναι ένα χωριό που αποτελείται από τρεις οικισµούς,
δύο στα µεσόγεια και ένα παραλιακό. Απλώνεται σε έκταση συνολικά
22 χιλιοµέτρων και έχει 386 κατοίκους57, σύµφωνα µε την απογραφή
του 2001. Στα µεσόγεια βρίσκονται τρία ελαιοτριβεία: της Β. Ζαχαρόπουλου και της κα. Ζαχαροπούλου, τα οποία δεν λειτουργούν πια και
του Γ. Σουλάντζου το οποίο έχει εκσυγχρονιστεί.
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Εικόνα 1.21: Τα Τριζόνια. Πηγή: Προσωπικό αρχείο, φωτογραφία 2006.

1.10 Ερατεινή
Η Ερατεινή είναι παραλιακή κωµόπολη και πρωτεύουσα του ∆ήµου Τολοφώνας. Βρίσκεται πάνω στον εθνικό δρόµο Ιτέας-Ναυπάκτου και
αποτελεί το εµπορικό κέντρο της περιοχής. Απλώνεται σε έκταση συνολικά 3 χιλιοµέτρων και έχει 726 κατοίκους58, σύµφωνα µε την απογραφή του 2001. Στην Ερατεινή υπάρχει ένα µόνο ελαιοτριβείο, του ∆.
∆ιαµαντή.

1.11 Γλυφάδα
Η Γλυφάδα είναι παραλιακό χωριό, κτισµένο στους πρόποδες και στις
πλαγιές οχυρού και ιστορικού λόφου, όπου διασώζεται η αρχαία ακρόπολη. Έχει έκταση συνολικά 22 χιλιόµετρα και οι κάτοικοι ανέρχονται
στου 38659, σύµφωνα µε την απογραφή του 2001. Στη Γλυφάδα υπήρχαν τρία ελαιοτριβεία, του Γ. Καραχάλιου και του ∆. Υφαντή, τα οποία
σταµάτησαν τη λειτουργία τους το 2004, καθώς και το ελαιοτριβείο του
Γ. Πασιάκου, το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργιά του το 1995 και επεκτάθηκε το 2001.

1.12 Τριζόνια
Απέναντι από τη Γλυφάδα αναδύεται το νησί Τριζόνια µε έκταση 4 χλµ.
και µε 272 κατοίκους60, σύµφωνα µε την απογραφή του 2001. Τα Τριζόνια αποτελούν το µοναδικό κατοικήσιµο νησί τόσο του νοµού όσο
και του Κορινθιακού κόλπου61. Στο µικρό νησί υπάρχει το ελαιοτριβείο
της Α. Τριανταφύλλου, δυναµικότητας 3.000 κιλών ελαιοκάρπου ανά
οκτάωρο, το οποίο όµως έχει τερµατίσει τη λειτουργία του. Η επικοινωνία µε τους απέναντι οικισµούς γίνεται µε βενζινάκατο.

1.13 Ελαία
Ο οικισµός της Ελαίας έχει έκταση 8 χιλιοµέτρων και κατοικείται από
143 κατοίκους, σύµφωνα µε την απογραφή του 2001. Στον παραλιακό
οικισµό Ελαία (Σπηλιά) λειτουργεί ακόµα το ελαιοτριβείο-κυλινδρόµυλος του Γ. Πασσιάκου.
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1.14 Πάνορµος
Η Πάνορµος (Πάνω και κάτω Κίσελη) αποτελείται από δύο οικισµούς,
έναν παραλιακό και έναν στα µεσόγεια. Εκτείνεται συνολικά σε 11 χιλιόµετρα και έχει 278 κατοίκους, σύµφωνα µε την απογράφη του 2001.
Στην Πάνορµο αναπτύχθηκε πολύ η ελαιοκαλλιέργεια, γι’αυτό και
υπήρξαν έξι ελαιοτριβεία. Από αυτά δύο µόνο κτίρια ελαιοτριβείων σώζονται, του Ε. Λέκκου και της Β. Κρίκκου.

1.15 Τολοφώνα

80

Ανάλογο κλίµα αναπτύχθηκε στην Τολοφώνα (Βιτρινίτσα). Ο οικισµός
είναι ορεινός, εκτείνεται σε 21 χιλιόµετρα και έχει 619 κατοίκους,62 σύµφωνα µε την απογραφή του 2001. Η Τολοφώνα αναπτύχθηκε ιδιαίτερα,
οι κάτοικοι ασχολήθηκαν εντατικά µε την καλλιέργεια της ελιάς και την
παραγωγή λαδιού. Στον οικισµό υπήρχαν επτά ελαιοτριβεία63, του Θ.
Σχοινά, του Κυριαζή, του Ι. Οικονόµου, του Π. Πολίτη, του Αν. Καραµπέτσου, του Στ. Παπαδρόσου, και του Ι. Πανόπουλου. Σήµερα µόνο τρία
από αυτά λειτουργούν του Σχοινά, του Παπαδρόσου και του Πολίτη.

Εικόνα 1.22: Ελαιώνας. Πηγή: Γ. Κουλελής.

1.16 ΄Αγιος Νικόλαος
και ΄Άγιος Σπυρίδων
Στους παραλιακούς οικισµούς της Καλλιθέας στον Άγιο Νικόλαο και
στον Άγιο Σπυρίδωνα, λειτουργούν µέχρι σήµερα δύο µονάδες το ελαιοτριβείο του Γ. Πασιάκου και η αποθήκη επεξεργασίας και τυποποίησης
ελαιών του Α. Κουστούκη.

1.17 Σεργούλα
Η Σεργούλα αποτελείται από δύο οικισµούς έναν παραλιακό και ένα
στα µεσόγεια. Το δηµοτικό διαµέρισµα εκτείνεται σε 20 χιλιόµετρα και
έχει συνολικά 368 κατοίκους, σύµφωνα µε την απογραφή του 2001.
Οι δύο οικισµοί υπάγονται στο ∆ήµο Ευπαλίου. Στον ορεινό οικισµό,
Άνω Σεργούλα, λειτουργεί παραδοσιακό λιοτριβιό από τον παπά του
χωριού, τον Α. Γκανιάτσο.

1.18 Ευπάλιο
Το Ευπάλιο εκτείνεται σε 22 χιλιόµετρα και έχει συνολικά 762 κατοίκους, σύµφωνα µε την απογραφή του 2001. Στον οικισµό του Ευπαλίου λειτουργεί ένα ελαιοτριβείο, του Λ. Αντωνόπουλου.
Γενικότερα η παραλιακή ζώνη του Νοµού, µε τους όµορους ορεινούς
οικισµούς του, ανέπτυξε µεγάλη παραγωγή λαδιού. Στην πορεία όµως
εγκαταλείφθηκε και οι λίγοι εναποµείναντες κάτοικοι ασχολούνται µε
τον τουρισµό και βγάζουν το λάδι της χρονιάς για να ικανοποιήσουν τις
δικές τους ανάγκες, ενώ ελάχιστοι είναι αυτοί που το εµπορεύονται. Για
το λόγο αυτό πολύ λίγα ελαιοτριβεία επέζησαν και λιγότερα από αυτά
εξέλιξαν την παραγωγή τους. Επίσης στο Ευπάλιο δραστηριοποιείται η
ένωση αγροτικών συνεταιρισµών Ευπαλίου.
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Ο νοµός Φωκίδας και Λοκρίδας αρχικά ορίσθηκε ένας από τους δέκα Νοµούς της
Ελλάδας, µε τον υπό αριθµό 12 της 6ης Απριλίου 1833 ΦΕΚ, επί Όθωνα και
διαιρέθηκε σε τέσσερις επαρχίες: Φθιώτιδα, ∆ωρίδα, Λοκρίδα, Παρνασσίδα. Βλ. Χ.
Καραγιά, 1958. ∆ιοικητική ιστορία της Φωκίδος. Αθήνα
Βλ. ΥΠΕΧΩ∆Ε, (1984). Νοµός Φωκίδας. Προτάσεις χωροταξικής οργάνωσης.
Συνοπτικό σχέδιο δοµικών παρεµβάσεων. Αθήνα: ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Η κτηνοτροφία ευνοείται από την µεγάλη έκταση των βοσκοτόπων. Οι βοσκότοποι
ανέρχονται σε 1.262.000 στρέµµατα δηλαδή 59% της συνολικής έκτασης του
Νοµού, αν και τα τελευταία χρόνια παρατηρείται πτώση τόσο σε αριθµό κεφαλών,
ειδικότερα στην αιγοπροβατοτροφία, όσο και στον αριθµό απασχολούµενων µε
την κτηνοτροφία.
Η παραγωγή ελιάς τα τελευταία χρόνια δίνει µέση ετήσια παραγωγή 7.000 τόνους
επιτραπέζιας ελιάς και 2.000 τόνους ελαιόλαδου, η καλλιέργεια αµπελιών ανέρχεται
σε 4.380 στρέµµατα που αποδίδουν 2.500 τόνους σταφυλιών, η παραγωγή σιτηρών
και καπνού σε 25.000 στρέµµατα και η παραγωγή εσπεριδοειδών 42.500 δένδρα
σε 1.700 στρέµµατα.
Βλ. Α. Πετρώνης, (1973). «Αρχιτεκτονικά και οικιστικά θέµατα και ιστορικές θέσεις
του Νοµού Φωκίδος. Επετηρίς». Εταιρεία Στερεοελλαδικών Μελετών 4, σελ. 115.
Βλ. ∆. Κραβατόγιαννος, (1974). «Η Τοπονοµασία Σάλωνα-Σάλωνας και η χρονική
αποκατάσταση των πρώτων ειδήσεων του ΄΄Χρονικού του Γαλαξειδίου΄΄». Τετράµηνα.
Άµφισσα, σελ. 1-9 και Ε. Γερολυµάτου, (1979). «Σάλωνα 1204-1394». Φωκικά
Γράµµατα. Άµφισσα, σελ. 106-130.
Στα κουδουνάδικα της Άµφισσας µαζεύονταν βοσκοί, Βλάχοι, Σαρακατσάνοι από όλη
την Ελλάδα για να αγοράσουν κουδούνια και να τα συνταιριάσουν στα κοπάδια τους.
Τα ταµπάκικα περιλαµβάνονται στα διατηρητέα τµήµατα της σηµερινής πόλης, η
συνοικία αναπτύχθηκε γύρω από τα βυρσοδεψεία. Οι ιδιοκτήτες τους κατοικούσαν
µέσα στο εργαστήριό τους, στον όροφο.
Βλ. Σ. Ασδραχάς, (1982). «Ελληνική Κοινωνία και Οικονοµία. ΙΗ και ΙΘ αιώνες».
Νεοελληνικά µελετήµατα. Αθήνα: Ερµής.
Βλ. ∆.Κ. Ψυχογιός, (1994). Το ζήτηµα των εθνικών γαιών. Αθήνα: Αγροτική Τράπεζα.
Βλ. Α. Καλαντζάκος, (1991). Ξένοι Ταξιδιώτες στη Περιοχή της Φωκίδας. Άµφισσα, σελ. 29.
Βλ. Θ. Μελισσάρη, (1924). Η Ιστορία της Αµφίσσης και των πέριξ κωµοπόλεων και
χωριών. Άµφισσα: Μελισσάρη, σελ 31.
Βλ. Σ. Ασδραχάς, (1982). «Ελληνική Κοινωνία και Οικονοµία. ΙΗ και ΙΘ αιώνες».
Νεοελληνικά µελετήµατα. Αθήνα: Ερµής, σελ. 177.
Βλ. ∆.Κ. Ψυχογιός, (1994). Το ζήτηµα των εθνικών γαιών. Αθήνα: Αγροτική Τράπεζα.
Βλ. Κ. Παπαρρηγόπουλος, (1993). Ιστορία του Ελληνικού Έθνους. Τόµος 9. Αθήνα:
Αλέξανδρος, σελ. 87 και ΟΕ∆Β, Θέµατα Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας από τις
πηγές. Γ΄ Λυκείου. Αθήνα: ΟΕ∆Β, σελ.116, 117.
Οι πολύτιµες πληροφορίες δόθηκαν από τον Ν. Αράχωβα µετά από προσωπική
του έρευνα. Επίσης βλ. Γ. Χασιακού, (1961). Ταξιδεύοντας στην Παρνασσίδα. Από τους
∆ελφούς ως την Πυρά του Ηρακλέους. Αθήνα, σελ. 19.
Βλ. Γ. Χασιακού, (1961). Ταξιδεύοντας στην Παρνασσίδα. Από τους ∆ελφούς ως την
Πυρά του Ηρακλέους. Αθήνα, σελ. 22.
Βλ. Γ. Κουτσουκλένης, (2002). Φθίνοντα επαγγέλµατα. Παραδοσιακές καλλιέργειες.
Άµφισσα: Άγιος Γεώργιος, έκδοση: ∆ήµος Άµφισσας, σελ. 446.
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Βλ. Σ. Ασδραχάς (1982). «Ελληνική Κοινωνία και Οικονοµία. ΙΗ και ΙΘ αιώνες».
Νεοελληνικά µελετήµατα. Αθήνα: Ερµής, σελ 179.
Βλ. Γ. Κουτσουκλένης, (2002). Φθίνοντα επαγγέλµατα. Παραδοσιακές καλλιέργειες.
Άµφισσα: Άγιος Γεώργιος, έκδοση: ∆ήµος Άµφισσας, σελ. 448.
Βλ. Απογραφή 2001. Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος.
Μέχρι το 1934 αποτελούσε µια κοινότητα µε τον Άγιο Γεώργιο. Παλιότερα
ονοµαζόταν Σεργούνι και µετονοµάσθηκε σε Άγιο Κωνσταντίνο το 1916.
Βλ. Σ. Ασδραχάς, (1982). «Ελληνική Κοινωνία και Οικονοµία. ΙΗ και ΙΘ αιώνες».
Νεοελληνικά µελετήµατα. Αθήνα: Ερµής, σελ. 179.
Την αρχαία Κρίσα έκτισαν οι Κρήτες τον 14ο ή 15ο π.χ. αιώνα και είχαν επίνειο την
Κίρρα, το «Κρισαίο Πεδίο» ήταν πολύ έφορο και εκεί γίνονταν οι «Πυθικοί αγώνες».
Η πόλη καταστράφηκε από τους Αµφικτίονες το 588 π.Χ. στον πρώτο Ιερό ή Φωκικό
πόλεµο, επειδή φορολογούσαν βαρύτατα τους προσκυνητές που έφθαναν στον
ναό του Απόλλωνα. Βλ. Νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση Φωκίδας, 2003. Φωκίδα.
Ιστορία, Πολιτισµός, Περιήγηση, Πληροφορίες, Χάρτης. Άµφισσα, σελ. 16 Επίσης βλ.
∆. Στεφόπουλος, (1967). Ιστορικαί µελέται αρχαίων Πόλεων. Αµφίσσης-Μυωνίας,
Οιανθείας (Γαλαξειδίου)-Κίρρας, Κρίσσας (Χρισσού)-Ιτέας. Χρισσό, σελ. 20.
Σύµφωνα µε το Π.∆. της 19.10/13.11.1978 του ΦΕΚ594 ∆΄.
Βλ. Απογραφή 2001. Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος.
Η Μονή βρίσκεται βορειοδυτικά του Χρισσού σε απόσταση 7 χιλιοµέτρων και σε
υψόµετρο 400 µέτρων. Κτίστηκε την εποχή του Όθωνα, το παλιό µοναστήρι
καταστράφηκε το 1821. Εκεί στις 24 Μαρτίου1821 ο Πανουριάς κήρυξε την
επανάσταση µε τις ευλογίες του Ησαΐα Σαλώνων.
Η ονοµασία των ∆ελφών οφείλεται στο µύθο του Απόλλωνα, που µεταµορφώθηκε
σε «δελφίνι» και παρέσυρε τα καράβια και τους ναύτες της Κνωσού στο επίνειο των
∆ελφών την Κίρρα, από εκεί τους ανέβασε στο φαράγγι και ίδρυσαν το ιερατείο
του µαντείου.
Βλ. Απογραφή 2001. Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος.
Γ. Χασιακού, (1961). Ταξιδεύοντας στην Παρνασσίδα. Από τους ∆ελφούς ως την Πυρά
του Ηρακλέους. Αθήνα, σελ. 31.
Π.∆., ΦΕΚ 417 ∆΄/3-9-85.
Το όνοµά του, το Γαλαξίδι το πήρε από µια ιστορική οικογένεια «Γαλαξίδι» που
έζησε κατά το 900 µ.Χ. Βλ. Γ. Χασιακού, (1961). Ταξιδεύοντας στην Παρνασσίδα.
Από τους ∆ελφούς ως την Πυρά του Ηρακλέους. Αθήνα, σελ. 48.
Βλ. Κ. Σιµόπουλος, (1975). Ξένοι ταξιδιώτες στην Ελλάδα, τοµ. Γ1, Αθήνα σελ. 491.
Οι κάτοικοι του Γαλαξιδίου κατά την Τουρκοκρατία, συνήθιζαν να σπαταλούν πολλά
για τη διακόσµηση των εκκλησιών τους, αλλά απέφευγαν να επιδείξουν την
ευηµερία στα σπίτια τους και τα κρατούσαν σε στοιχειώδη κατάσταση ώστε να µην
προκαλούν τους Τούρκους από τα Σάλωνα να κατοικήσουν και να επιβληθούν.
Βλ. Απογραφή 2001. Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος.
Βλ. Β. Παναγιωτόπουλος, (1987). «Το γαλαξιδιώτικο ναυτικό και τα ζητήµατά του».
Γαλαξιδιώτικα Καράβια. Αθήνα, σελ.10-11.
Βλ. Ε. Κουρεµένος, (1987). Φωκίδα. Ελληνική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική. Αθήνα,
σελ. 16.
Σύµφωνα µε το Π.∆. της 19.10/13.11.1978 του ΦΕΚ594 ∆΄ αλλά και µε Υπ.
Απόφαση ΦΕΚ 183 Β΄16-3-67 και 323 Β΄ του 1980 του Υπουργείου Πολιτισµού.
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Βλ. Ρ. Σταθάκη-Κούµαρη, (2000). «Το Λιοτρίβι. Ιδιοκτησία Γεωργίου Ι. Προκαλάµου
στο Γαλαξίδι». Η ελιά και το λάδι στον χώρο και το χρόνο. Πρακτικά Συµποσίου 2426 Νοεµβρίου 2000. Θεοφάνειος Σχολή Πρέβεζα, σελ. 307-310. Επίσης βλ. Η ελιά
και το λάδι από την αρχαιότητα έως σήµερα. Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου 1-2
Οκτωβρίου 1999. Μέγαρον Ακαδηµίας Αθηνών.
Βλ. Ε. Ν. Γουργουρής, (1982). Το Γαλαξείδι στον καιρό των καραβιών. Μέρος πρώτο.
Αθήναι σελ. 45-48.
Βλ. Ludvig Salvator. «Eine Spazierfahrt im Korinthishen Golf. Prag 1876», p. 48, στο
Ρ. Σταθάκη-Κούµαρη, (2000). «Το Λιοτρίβι. Ιδιοκτησία Γεωργίου Ι. Προκαλάµου στο
Γαλαξίδι». Η ελιά και το λάδι στον χώρο και το χρόνο. Πρακτικά Συµποσίου 24-26
Νοεµβρίου 2000. Θεοφάνειος Σχολή Πρέβεζα, σελ. 307-310. Επίσης βλ. Η ελιά και το
λάδι από την αρχαιότητα έως σήµερα. Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου 1-2 Οκτωβρίου
1999. Μέγαρον Ακαδηµίας Αθηνών.
Η Κίρρα υπήρξε το επίνειο των ∆ελφών, καταστράφηκε στον πρώτο ιερό πόλεµο
(598-588 π.Χ.), γιατί φορολογούσε βαρύτατα τους προσκυνητές του Μαντείου και
οι Αµφικτύονες αποφάσισαν να πολεµήσουν την Κίρρα και την Κρίσσα. Βλ.
Γ. Χασιακού, (1961). Ταξιδεύοντας στην Παρνασσίδα. Από τους ∆ελφούς ως την Πυρά
του Ηρακλέους. Αθήνα, σελ. 40.
Η Κίρρα ξανακτίστηκε σε απόσταση 2 χιλιοµέτρων από την παραλία µετά την
καταστροφή της. Το νέο όνοµα του χωριού ήταν «Ξηροπήγαδο» λόγω του ότι
άνοιξαν κάποιο πηγάδι σε πολύ µεγάλο βάθος για την ύδρευση της, αλλά βρέθηκε
ξηρό. Το 1870 ένας δυνατός σεισµός κατάστρεψε τον οικισµό, ο οποίος
ξαναχτίστηκε στην παραλιακή παλιά του θέση. Βλ. Γ. Χασιακού, (1961). Ταξιδεύοντας
στην Παρνασσίδα. Από τους ∆ελφούς ως την Πυρά του Ηρακλέους. Αθήνα, σελ. 40.
Βλ. Απογραφή 2001. Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος.
Βλ. Θ. Μελισσάρης, (1905). Πολύτιµαι ένορκοι καταθέσεις µαρτύρων αφορώσαι τον
συνοικισµών Ιτέας και άλλαι ιστορικαί σηµειώσεις περί Ιτέας. Μελισσάρη, σελ. 3.
Λόγω των σεισµών τα βιοµηχανικά κτίρια της περιοχής είναι ιδιαίτερα απλοϊκά,
µικρά και πλίνθινα. Ο φόβος για πιθανές καταστροφές δεν άφηνε περιθώρια
ανάπτυξης περίτεχνης αρχιτεκτονικής.
Βλ. ∆. Κολοβός, (1995). Η Ιτέα Παρνασσίδας, Χρονικό, Αθήνα: Πιτσίλος, σελ. 44.
Στην Ιτέα ιδρύθηκε το πρώτο εργοστάσιο κονσερβοποιίας νωπών λαχανικών των ∆.
Γιακουµή και Κ. Κοττορό, στα Βαλκάνια και τιµήθηκαν για αυτό µε πολλά µετάλλια
σε διεθνείς Εκθέσεις Ευρώπης και Αµερικής. Βλ. ∆. Κολοβός, (1995). Η Ιτέα
Παρνασσίδας, Χρονικό. Αθήνα: Πιτσίλος, σελ. 86.
Βλ. Θ. Μελισσάρη, (1927). Πραγµάτεια περί Ιτέας-Κίρρας. Ιτέα: Μελισσάρη, σελ. 46.
«……Κάθε βράδυ έφθαναν δύο δύο – η ΄΄Αµφιτρίτη΄΄ και η ΄΄Αθηνά΄΄ τη µια µέρα,
η ΄΄Αµβρακία΄΄ και η ΄΄Ναυσικά΄΄ την άλλη- των ανταγωνιζοµένων πρακτορείων
Αλαγοσκούφη και Στοφόρου- που ήταν και πλοιοκτήτες……». Βλ. ∆. Κολοβός,
(1995). Η Ιτέα Παρνασσίδας, Χρονικό. Αθήνα: Πιτσίλος, σελ.134.
Βλ. ∆. Κολοβός, (1995). Η Ιτέα Παρνασσίδας, Χρονικό. Αθήνα: Πιτσίλος, σελ. 135.
Βλ. Θ. Μελισσάρη, (1927). Πραγµάτεια περί Ιτέας-Κίρρας. Ιτέα: Μελισσάρη, σελ. 47.
Βλ. Θ. Μελισσάρη, (1927). Πραγµάτεια περί Ιτέας-Κίρρας. Ιτέα: Μελισσάρη, σελ. 47.
Βλ. ∆. Κολοβός, (1995). Η Ιτέα Παρνασσίδας, Χρονικό. Αθήνα:Πιτσίλος, σελ.136.
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Οι πολύτιµες πληροφορίες δόθηκαν από τους: Π. Εξηντάρης, Μπ. Ταλαρούγκα, Ν.
Ταλαρούγκα και Π. Πασαλιµανιώτη. Οι ηµεροµηνίες ίδρυσης και κλεισίµατος είναι
κατά προσέγγιση.
*Οι αποθήκες µεταφέρθηκαν εκτός πόλεως στο κεντρικό δρόµο Άµφισσας-Ιτέας.**
Μεταφέρθηκε η έδρα στην Αθήνα.*** Μεταφέρθηκε η έδρα στην
Στυλίδα.**** Μεταφέρθηκε στην Κίρρα.
Βλ. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φωκίδας, 2000-2006. Απόφαση νοµαρχιακού
συµβουλίου κατάρτιση σχεδίου ανάπτυξης Ν. Φωκίδας. Άµφισσα, σελ. 6.
Βλ. Απογραφή 2001. Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος.
Βλ. Απογραφή 2001. Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος.
Βλ. Απογραφή 2001. Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος.
Βλ. Απογραφή 2001. Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος.
Βλ. Θ. ∆ιακοµανώλη και ∆. Κραβατόγιαννου, (1968). Τουριστικός οδηγός Νοµού
Φωκίδας. Νοµαρχία Φωκίδος. Άµφισσα, σελ 54.
Βλ. Απογραφή 2001.
Οι πληροφορίες για τα ελαιοτριβεία στη Τολοφώνα δόθηκαν από την Χ. ΠολίτηΓκανιάτσου.
Το έτος 2006 είχε ανακηρυχθεί επίσηµα από το Υπουργείο Ανάπτυξης ως «Έτος
Ελιάς και Eλαιολάδου». Με την ευκαιρία αυτή ο ∆ήµος Άµφισσας, µε ∆ήµαρχο τότε
το Νικόλαο ∆ηµ. Φουσέκη, διοργάνωσε µια σειρά εκδηλώσεων µε τίτλο
«Καινοτοµώντας στην Ελιά» σε συνεργασία µε την Τοπική Ένωση ∆ήµων και
Κοινοτήτων (Τ.Ε.∆.Κ.) του Νοµού Φωκίδας και την Εταιρεία «Πρωτοβουλία
Φωκίδα», η οποία συνεισέφερε σχεδόν το συνολικό ποσό της οικονοµικής κάλυψης
των δραστηριοτήτων. Στα πλαίσια αυτών των εκδηλώσεων, πραγµατοποιήθηκαν
δύο (2) πανελλήνιοι διαγωνισµοί. Ο πρώτος διαγωνισµός ήταν Φωτογραφικός.
Έγινε σε συνεργασία µε το περιοδικό «Φωτογράφος» της εφηµερίδας
«Καθηµερινή». Είχε θέµα «Η Ελιά, το Λάδι και ο Πολιτισµός τους» και
παρουσιάστηκε στα τεύχη 145 - Ιανουάριος 2006, 146 - Φεβρουάριος 2006, 147 Μάρτιος 2006, 148 - Απρίλιος 2006 και 149 - Μάιος 2006. Τα αποτελέσµατα του
διαγωνισµού παρουσιάστηκαν στο τεύχος 152 - Αύγουστος 2006 του περιοδικού
«Φωτογράφος» της «Καθηµερινής». Ο δεύτερος διαγωνισµός ήταν Ζωγραφικός και
πραγµατοποιήθηκε µε ευθύνη του «Εργαστηρίου Εικαστικών Τεχνών του ∆ήµου
Άµφισσας» που το διηύθυνε τότε ο Γιώργος Σκυλογιάννης. Είχε τον ίδιο τίτλο «Η
Ελιά, το Λάδι και ο Πολιτισµός τους» και έλαβαν µέρος σ’ αυτόν µαθητές των
εικαστικών εργαστηρίων ∆ήµων από ολόκληρη την Ελλάδα. Τα βραβεία και των
δύο διαγωνισµών απονεµήθηκαν στους νικητές στις 16.12.2006 στο Ευρωπαϊκό
Πολιτιστικό Κέντρο ∆ελφών κατά τη διάρκεια έκθεσης έργων και από τους δύο
διαγωνισµούς. Το σύνολο των φωτογραφιών και των ζωγραφικών έργων των
διαγωνισµών αυτών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας «Πρωτοβουλία
Φωκίδα».
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Οµαδικό ∆ήµου Χαλκίδας: Πρώτο Βραβείο Παιδικού Πανελλήνιου ∆ιαγωνισµού του ∆ήµου Άµφισσας, µε θέµα την ελιά.
Πηγή: «Πρωτοβουλία Φωκίδα»64.

20 Κεφάλαιο:

H Εξέλιξη της Παραγωγής Λαδιού

Θεοδώρα Σπύρου - ∆ήµος Χαλκίδας: Πρώτο Βραβείο Παιδικού
Πανελλήνιου ∆ιαγωνισµού του ∆ήµου Άµφισσας, µε θέµα την ελιά.
Πηγή: «Πρωτοβουλία Φωκίδα»27.
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∆. Παπαθανάσης: Πρώτο Βραβείο Πανελλήνιου ∆ιαγωνισµού Φωτογραφίας του ∆ήµου Άµφισσας, µε θέµα την ελιά.
Πηγή: «Πρωτοβουλία Φωκίδα»27.

Η

συστηµατικότερη παραγωγή λαδιού στο νοµό πραγµατοποιήθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα, όπου σηµατοδοτείται το πέρασµα από τη χειροκίνητη ή ιπποκίνητη λιθοληψία της ελιάς
στο µύλο, στη βιοµηχανική έκρηξη της ατµοκίνησης και του υδραυλικού πιεστηρίου στις αρχές του 20ου, στην τελική παραγωγή του λαδιού
µε τη βοήθεια µηχανηµάτων, όπως ηλεκτροκίνητοι σπαστήρες, µαλακτήρες και φυγοκεντρικοί διαχωριστήρες.
Σε κάθε στάδιο, ακόµα και στο αρχικό, µε τη χειροκίνητη ή ζωοκίνητη
κίνηση, η παραγωγή υπήρξε τυποποιηµένη και ακολουθούνταν από
όλα τα ελαιοτριβεία της περιοχής. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας συντέλεσε στη µεγαλύτερη τυποποίηση και εντατικοποίηση της παραγωγής
του λαδιού.

2.1 Η τυποποιηµένη µέθοδος
παραγωγής λαδιού σε
Μονολίθαρα και ∆ιλίθαρα
πιεστήρια στα µέσα του
19ουαιώνα
Η έκθλιψη των ελιών, στο νοµό Φωκίδας, στο πρώιµο στάδιό της και
µέχρι το τέλος του 19ου αιώνα, πραγµατοποιούνταν µε τη βοήθεια λίθινων πιεστηρίων, χειροκίνητων αρχικά και στη συνέχεια ιπποκίνητων.
Στο αλώνι όπως ονοµαζόταν το πιεστήριο, τοποθετούνταν δύο λίθινοι
κύλινδροι, εκ των οποίων ο ένας τοποθετούνταν µε κατακόρυφο τον
άξονά του πάνω σε µια κτιστή λίθινη βάση (το ονοµαζόµενο κατάρι).
Στο κέντρο του κυλίνδρου υπήρχε υποδοχή για ένα µεταλλικό άξονα,
ο οποίος δέχονταν έναν άλλο ξύλινο κατακόρυφο άξονα, του οποίου
η άκρη στηρίζονταν σε ειδικά διαµορφωµένη ξύλινη υποδοχή. Αυτή
µε την σειρά της δέχονταν δύο οριζόντια ξύλινα δοκάρια στο επίπεδο
των ζευκτών της στέγης του ελαιοτριβείου1.
Πάνω στο κατάρι τοποθετούνταν ο δεύτερος κύλινδρος, το πανάρι, µε
οριζόντιο τον άξονά του, ώστε να µπορεί να κινείται περιστροφικά.
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Εικόνα 2.1: Κάτοψη Παραδοσιακού Μονολίθαρου Ελαιοτριβείου από ελαιοτριβείο της Ζακύνθου,
το οποίο συναντούµε και στα πρώιµα ελαιοτριβεία του Νοµού Φωκίδας. Πηγή: Ζήβας, 2000.

Το πανάρι έφερε στο κέντρο του µια οπή, από την οποία περνούσε ο
σύρτης, ένας ξύλινος άξονας, ο οποίος συνδέονταν στο ένα άκρο του
µε τον κατακόρυφο άξονα ενώ στο άλλο άκρο του ζεύονταν το άλογο
ή το µουλάρι, προκειµένου να δωθεί η απαραίτητη κινητήρια δύναµη
στο λίθο.
Για την καλύτερη και ταχύτερη έκθλιψη της ελιάς, το µονολίθαρο πιεστήριο εξελίχθηκε µε την συµπλήρωση ενός άλλου παναρίου, το οποίο
τοποθετούνταν παράλληλα µε το πρώτο. Και τα δύο αυτά συνδέονταν
µεταξύ τους µε οριζόντιο άξονα µέσω του κατακόρυφου ξύλινου άξονα.
Η επινόηση του εξελιγµένου τύπου πιεστηρίου, υποστηρίχθηκε τεχνικά
µε περαιτέρω συνδεσµολογίες ώστε να εξασφαλιστεί η ταυτόχρονη κίνηση των λίθων.
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Εικόνα 2.2:
Σκίτσο Μονολίθαρου Πιεστηρίου
από ελαιοτριβείο της Ζακύνθου,
το οποίο συναντούµε και στα
πρώιµα ελαιοτριβεία του Νοµού
Φωκίδας. Πηγή: Ζήβας, 2000.
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Στο αλώνι τοποθετούνταν οι ελιές και συνθλίβονταν από το πανάρι που
περνούσε ρυθµικά µε την κίνηση του ζώου, πολλές φορές, αν οι ελιές
ήταν σταφιδιασµένες έριχναν ζεστό νερό για να υποβοηθήσουν στη
σύνθλιψη2.
Το ζυµάρι ή «χαµούρι» (ο ελαιοπολτός) που δηµιουργούνταν από την
έκθλιψη της ελιάς, το έβαζαν σε τρίχινους φακέλους µε διαστάσεις
35Χ60 εκ., από µαλλί γίδας αρχικά, µετά από χόρτο και µετά από νάυλον, τους οποίους στοίβαζαν τον ένα πάνω στον άλλο, σε ξύλινο αρχικά και µετά σε σιδερένιο πιεστήριο.
∆ύο τύποι σιδερένιων πιεστηρίων υπήρχαν στην περιοχή, ανάλογα µε
τον τρόπο που εξασκείτο η πίεση. Ο προγενέστερος τύπος πιεστηρίου,
συµπλήρωνει τη λειτουργία του µε ένα κυλινδρικό περιστρεφόµενο
ξύλο, τον «αργάτη»3, που τοποθετούνταν κοντά του.
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Εικόνα 2.3:
Σκίτσο παραδοσιακού
∆ιλίθαρου Αλωνιού
στο Γαλαξίδι.
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Εικόνα 2.4:
∆ιλίθαρο Αλώνι από ελαιοτριβείο
της Ζακύνθου,
το οποίο συναντούµε και στα
πρώιµα ελαιοτριβεία
του Νοµού Φωκίδας.
Πηγή: Ζήβας, 2000.
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Ο «αργάτης» προερχόταν συνήθως από ξύλο µουριάς, είχε µήκος 2-2,5
µ. και διάµετρο 30 εκ., ενώ στηριζόταν στο έδαφος και στην οροφή. Η
σύνδεση του µε το πιεστήριο γινόταν µε χοντρό σκοινί που δενόταν στη
«µανέλα», σε ξύλο δηλαδή µήκους 2µ. και προσαρµοζόταν σε µια υποδοχή του πιεστηρίου.
Στην πρώτη φάση, η πρώτη πίεση που ασκούσαν στον ελαιοπολτό, γινόταν µε την βοήθεια της µανέλας, στη συνέχεια έβρεχαν τους φακέλους µε βραστό νερό και ασκούσαν δεύτερη µεγαλύτερη πίεση ώστε να
βγάλουν όλο το λάδι4.
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Εικόνα 2.5:
Λαιµαριά για το άλογο από το
ελαιοτριβείο του Λέκκου
στην Πάνορµο.
Πηγή: Προσωπικό αρχείο,
φωτογραφία 2006.
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Εικόνα 2.6:
Αλώνι από το ελαιοτριβείο
της Κρίκου στην Πάνορµο.
Πηγή: Προσωπικό αρχείο,
φωτογραφία 2006.
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Εικόνα 2.7:
Σκίτσο χειροκίνητου πιεστηρίου,
από ελαιοτριβεία στο Γαλαξίδι
της Α΄ τεχνολογικής
περιόδου στα µέσα του 19ου
µέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα.
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Εικόνα 2.8:
Προγενέστερο πιεστήριο,
από το ελαιοτριβείο του Α. Γκανιάτσου
στην Άνω Σεργούλα.
Πηγή: Προσωπικό αρχείο, φωτογραφία 2006.
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Στο µεταγενέστερο τύπο πιεστηρίου, η πρώτη πίεση γίνονταν µε τη βοήθεια της σιδερένιας ρόδας που ήταν τοποθετηµένη στο επάνω µέρος
του πιεστηρίου, ενώ η δεύτερη γίνονταν µε τα «κλειδιά που σταθεροποιούσαν την πίεση για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. Το πιεστήριο
είχε ένα κοχλία ο οποίος ενεργοποιούσε µια σιδερένια επιφάνεια µε τη
χειροκίνητη κυκλική κίνηση του µοχλού και ασκούσε πίεση στους φακέλους.
Τη µηχανή του ελαιοτριβείου που γινόταν η πίεση του ελαιοπολτού
προµηθεύονταν από εργοστάσια της Αθήνας και του Πειραιά5 (Βασιλειάδη, Κούπα). Από τη σταδιακή συµπίεση του ζυµαριού έβγαινε το
λάδι και οδηγούνταν σε λαξευτό συνήθως δοχείο στην ποδιά του πιεστηρίου (το οποίο ονοµαζόταν λίµπα).
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Εικόνα 2.9:
Φάκελοι που έµπαιναν
στα πιεστήρια,
από το ελαιοτριβείο
των Σ. ΤραχανάΠ. Αβραµίκου
στην Άµφισσα.
Πηγή: Προσωπικό
αρχείο, φωτογραφία 2006.

Όταν τελείωνε η πρώτη πίεση, έβρεχαν τους φακέλους καλά µε καυτό
νερό και τους ξαναπίεζαν. Λόγω του ειδικού βάρους του καθενός, η
µούρκα έµενε από κάτω και το λάδι καθόταν στην επιφάνεια. Στη συνέχεια ο «µάστορας» έπαιρνε από την επιφάνεια το λάδι µε µια σιδερένια κουτάλα, και το µετρούσε σε οκάδες (µία οκά ισοδυναµούσε µε
δέκα κουταλιές), κάθε δέκα οκάδες το λιοτρίβι έπαιρνε µια οκά (τη γνωστή ως δεκάτη)6.
Στο ελαιοτριβείο υπήρχε ένα αθέατο δοχείο, στη βάση του πιεστηρίου
ή δίπλα από αυτό, που κατακρατούσε τα αποστραγγίσµατα του λαδιού
υπέρ του ελαιοτριβείου, γνωστή και ως «κολασµένη».
Τέλος το λιοκόκκι, η πίττα δηλαδή που έµενε στους φακέλους µετά το
στράγγισµα τους από το πιεστήριο, αποξεραίνονταν και χρησιµοποιούταν ως καυστική ύλη για να θερµαίνουν τα καζάνια µε το νερό.
Τα υπολείµµατα από το ελαιοπιεστήριο, αποξηραµένα αναµειγνύονταν
µε κριθάρι, βρώµη και δίνονταν για τροφή στα ζώα ως ιδιαίτερα θρεπτικά7.
Η µεταφορά της ελιάς στα ελαιοτριβεία γινόταν σε κόφες8 ή κοφίνια9 ή
γαλίκια10 τα οποία κατασκευάζονταν από καλαθοπλέκτες, της Άµφισσας.
Η µεταφορά του λαδιού από το λιοτρίβει στο σπίτι γίνοταν µε τα «τουλούµια»11, δηλαδή ασκούς από γιδίσιο δέρµα, τους οποίους άδειαζαν
στα πιθάρια. Τα κρεµούσαν ανάποδα για να στραγγίζουν και µάζευαν
τα υπολείµµατα για τα καντήλια. Τα πήλινα πιθάρια είχαν την ιδιότητα
να διατηρούν αναλλοίωτο το λάδι.
Στα ελαιοτριβεία υπήρχαν ξύλινες κάδες και κασόνια που φιλοξενούσαν τις ελιές µέχρι να τις βάλουν στο αλώνι για ελαιοποίηση.
Επειδή η παραγωγή του λαδιού ξεκινούσε πολύ νωρίς και τελείωνε
πολύ αργά, τα ανοίγµατα του κτιρίου δεν επαρκούσαν για το φωτισµό
του χώρου για αυτό χρησιµοποιούσαν λαδοφάναρα που κατασκεύαζαν τοπικοί φαναρτζήδες.
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Εικόνα 2.10:
Μεταγενέστερο πιεστήριο
από το ελαιοτριβείο της Κρίκου.
Πηγή: Προσωπικό αρχείο,
φωτογραφία 2006.

Εικόνα 2.12:
Ο κοχλίας που
ενεργοποιούσε την
κυκλική ρόδα
του µεταγενέστερου
πιεστηρίου.
Πηγή: Προσωπικό αρχείο,
φωτογραφία 2006.
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Εικόνα 2.11:
Βοηθητικό κλειδί του µεταγενέστερου πιεστηρίου.
Πηγή: Προσωπικό αρχείο, φωτογραφία 2006.
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Εικόνα 2.13:
Ο µετρητής της οκάς.
Πηγή: Προσωπικό αρχείο,
φωτογραφία 2006.
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Εικόνα 2.14:
Η «κολασµένη», από το ελαιοτριβείο της Κρίκου στην Πάνορµο.
Πηγή: Προσωπικό αρχείο, φωτογραφία 2006.
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Εικόνα 2.15: Σκίτσα προγενέστερου και µεταγενέστερου πιεστηρίου, από ελαιοτριβεία
του Νοµού Φωκίδας της Α΄ τεχνολογικής περιόδου στα µέσα του 19ου µέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα.
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Εικόνα 2.16:
Λιοκόκκι
από το ελαιοτριβείο
του Γκανιάτσου
στην Άνω Σεργούλα.
Πηγή: Προσωπικό αρχείο,
φωτογραφία 2006.
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Εικόνα 2.17:
Κάδα από το ελαιοτριβείο
της Κρίκου
στην Πάνορµο.
Πηγή: Προσωπικό αρχείο,
φωτογραφία 2006.
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Εικόνα 2.18: Κασόνια από το ελαιοτριβείο της
Κρίκου στην Πάνορµο.
Πηγή: Προσωπικό αρχείο, φωτογραφία 2006.

Εικόνα 2.19:
Μεταγενέστερο
φανάρι.
Πηγή: Προσωπικό αρχείο,
φωτογραφία 2006.

Εικόνα 2.20: Ιµάντες που
κινούσαν το λίθινο
πιεστήριο του Καλογερικού
ελαιοτριβείου στο Χρισσό.
Πηγή: Προσωπικό αρχείο,
φωτογραφία 2006.
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2.2 Η τυποποιηµένη µέθοδος της
ατµοκίνητης παραγωγής λαδιού
Στο τέλος του 19ου αιώνα µε τη βιοµηχανική επανάσταση του ατµού,
άρχισαν να λειτουργούν, στο νοµό, τα πρώτα ατµοκίνητα ελαιοτριβεία.
Αντικαταστάθηκαν τα λίθινα αλώνια από µεταλλικές δεξαµενές µε πολύ
µεγαλύτερο βάθος, στις οποίες τοποθετούνταν οι λίθοι από το αλώνι.
Η κίνηση των λίθων γίνεται µε την βοήθεια της κεντρικής ατµοµηχανής, µέσω ιµάντων, οι οποίοι κινούσαν τον άξονα που στήριζε και ένωνε
τις πέτρες, στο µεταλλικό αλώνι.
Οι δύο κάθετες µηλόπετρες έχουν διάµετρο 1,10-1,50µ. και πάχος 0,250,40µ.12 και συνδέονται µεταξύ τους µε χαλύβδινο άξονα, που περνά
από το κέντρο τους. Ο ίδιος άξονας στο µέσον του στηρίζεται σε ένα
ιστό, ο οποίος είναι κάθετος στο µέσο της λεκάνης θρίψεως και συνδέεται διαµέσου κοχλία (γραναζιών) µε το σύστηµα κινήσεως.
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Η άλεση του ελαιόκαρπου µε µυλόλιθους, βασίζεται τόσο στην σύνθλιψη λόγω του τεράστιου βάρους (ζυγίζουν από 1.300 έως 3.000
κιλά), όσο και στην οµογενοποίηση που επιτυγχάνεται µε την ολίσθηση
των µυλόπετρων πάνω στα θρύµµατα του καρπού. Οι µυλόπετρες
έχουν τοποθετηθεί σε άνιση απόσταση από τον κάθετο ιστό και περιστρέφονται γύρω από αυτόν αλλά και γύρω από το δικό τους άξονα.
Με την περιστροφή τους γύρω από τον κάθετο ιστό πιέζουν µε το βάρος
τους και συνθλίβουν όσο καρπό βρεθεί σε µια πλατειά κυκλική λωρίδα σύµφωνη µε την επιφάνεια θρίψεώς τους. Οι πέτρες κυλιόµενες
γύρω από τον άξονά τους, ολισθαίνουν επάνω στην πάστα και δεν τη
συνθλίβουν αλλά την οµογενοποιούν δηλαδή τη ζυµώνουν13.
Αµέσως µόλις η ελαιοζύµη αποκτήσει τις επιθυµητές φυσικοχηµικές
ιδιότητές της πρέπει να υποβληθεί χωρίς καθυστέρηση σε πίεση, αλλιώς η ποιότητα του λαδιού υποβαθµίζεται µέσα σε σύντοµο χρονικό
διάστηµα λόγω εκθέσεως της µάζας στην ατµόσφαιρα και της έντονης
ενζυµικής δράσης.
Ο ελαιοπολτός (το χαµούρι) στη συνέχεια έµπαινε αντί για τους «φακέλους» σε «σφυρίδες», στρογγυλές, και στη συνέχεια µε τη βοήθεια
φορητής βάσης, στα υδραυλικά πλέον πιεστήρια, τα οποία κινούνταν
µε τη βοήθεια του ατµού που δηµιουργούνταν από την καύση του πυρήνα στα καζάνια και στους θερµαστές.
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Εικόνα 2.21:
Υδραυλικό αλώνι από το
ελαιοτριβείο της Κρίκου
στην Πάνορµο.
Οι λίθινοι κύλινδροι της πρώιµης
περιόδου του ζωοκίνητου
αλωνιού, µεταφέρονται και
λειτουργούν στο ατµοκίνητο αλώνι.
Πηγή: Προσωπικό αρχείο,
φωτογραφία 2006.
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Εικόνα 2.22:
Σκίτσο υδραυλικού
αλωνιού Β’ τεχνολογικής περιόδου
(ατµοκίνητη παραγωγή).
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Εικόνα 2.23:
Υδραυλικό αλώνι
και ιµάντας που κινούσε το λίθινο
πιεστήριο των Σ. ΤραχανάΠ. Αβραµίκου στην Άµφισσα.
Πηγή: Προσωπικό αρχείο,
φωτογραφία 2006.
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Εικόνα 2.24:
Υδραυλικό αλώνι
και ιµάντας που κινούσε το λίθινο
πιεστήριο των Σ. ΤραχανάΠ. Αβραµίκου στην Άµφισσα.
Πηγή: Προσωπικό αρχείο,
φωτογραφία 2006.

Η φορητή βάση, µε τη φορατίνα, στο κέντρο της, µπορεί να κινείται
ελεύθερα στο δάπεδο του ελαιουργείου µε τη βοήθεια σιδηροτροχιάς
και να εισάγεται στο χώρο του πιεστηρίου ελεύθερα14.
Η φορητή βάση εξασφαλίζει µόνιµο σχήµα για το στάµα κατά τη διάρκεια της πίεσης και διευκολύνει την απορροή του ελαιούχου µούστου
µέσω των διάτρητων τοιχωµάτων της. Η φορατίνα καταλήγει επίσης σε
γωνιοκορυφή που περνά µέσα στην κεντρική οπή του.
Κατά τη δόµηση του στάµατος τοποθετούνται µεταλλικά κυκλικά διαφράγµατα µε τη µορφή δίσκων, ενώ η βάση φέρει περιφερικό αυλάκι
στο οποίο συλλέγεται ο µούστος κατά τη διάρκεια της πίεσης15.
Η φορητή βάση µε τις σφυρίδες τοποθετείται στο πιεστήριο, το οποίο
είναι εφοδιασµένο µε τις κατάλληλες βαλβίδες ώστε να λειτουργεί σαν
πιεστική αντλία µε αναρροφητική και καταθλιπτική πίεση.
Η µηχανή του ελαιοτριβείου που γινόταν η πίεση του ελαιοπολτού ήταν
από ένα σηµείο και µετά, εξ ολοκλήρου σιδερένια και προµηθεύονταν
από εργοστάσια της Αθήνας, του Πειραιά (Βασιλειάδη, Κούπα)16 καθώς
και της Πάτρας (Σκούρας).
Ωs λειτουργία το υδραυλικό πιεστηρίο βασίζεται στο φυσικό νόµο του
Πασκάλ. Έτσι µε µια µικρή δύναµη που θα ασκήσουµε στο σύστηµα µπορούµε να πολλαπλασιάσουµε τη δύναµη αυτή, αρκεί να υπάρχει ο κατάλληλος µηχανισµός, δηλαδή δύο συγκοινωνούντα δοχεία που έχουν
δύο έµβολα των οποίων οι επιφάνειες διαφέρουν πολύ µεταξύ τους17.

Εικόνα 2.25:
Χτιστό δοχείο απορροής στην ποδιά του αλωνιού, από το
ελαιοτριβείο του Λέκκου στην Πάνορµο.
Πηγή: Προσωπικό αρχείο, φωτογραφία 2006.
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Εικόνα 2.27:
Φορητή βάση
µε φορατίνα από τo
ελαιοτριβείo
του Γκανιάτσου
στην Άνω Σεργούλα.
Πηγή: Προσωπικό αρχείο,
φωτογραφία 2006.
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Εικόνα 2.26:
∆ιαφράγµατα από τo
ελαιοτριβείo του Γκανιάτσου
στην Άνω Σεργούλα.
Πηγή: Προσωπικό αρχείο,
φωτογραφία 2006.

Το υδραυλικό πιεστήριο εξασφάλιζε πίεση από 60-120 ατµόσφαιρες, που ήταν
υπεραρκετή για το διαχωρισµό της υγρής από τη στερεή φάση18.
Ο διαχωρισµός του λαδιού από τα φυτικά υγρά βασίζονταν στην κατακάθιση
των υγρών και τη µετάγγιση του λαδιού από το µάστορα. Η µούργα και το λάδι
µε τα πολλά οξέα (άνω τον πέντε) διοχετεύονταν στην παρασκευή σαπουνιών
και την επεξεργασία δερµάτων.
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Εικόνα 2.28: ∆ιαφράγµατα και σφυρίδες από το ελαιοτριβείo του Μαµαρέλη στα Πεντεόρια
Πηγή: Προσωπικό αρχείο, φωτογραφίες 2006.
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Εικόνα 2.29:
Σκίτσο αλωνιού, από ελαιοτριβείο
του Νοµού Φωκίδας της Β΄ τεχνολογικής
περιόδου στις αρχές του 20ου αιώνα.
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Εικόνα 2.30:
Σκίτσο πιεστηρίου,
από ελαιοτριβείο του Νοµού
Φωκίδας της Β΄ τεχνολογικής
περιόδου στις αρχές
του 20ου αιώνα.
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Εικόνα 2.31:
Επωνυµία κατασκευαστή πιεστηρίου,
από το ελαιοτριβείο
της Ζαχαροπούλου στους Άγιους Πάντες.
Πηγή: Προσωπικό αρχείο, φωτογραφία 2006.
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Εικόνα 2.32:
Απορροή του πιεστηρίου
από το ελαιοτριβείο των
Σ. Τραχανά-Π. Αβραµίκου στην Άµφισσα.
Πηγή: Προσωπικό αρχείο, φωτογραφία 2006.
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Εικόνα 2.33:
Υδραυλικό πιεστήριο από το
ελαιοτριβείο του Γκανιάτσου
στην Άνω Σεργούλα.
Πηγή: Προσωπικό αρχείο,
φωτογραφία 2006.
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Την οξύτητα του λαδιού καθορίζονταν από τους «ειδικούς» µε τη µυρωδιά και τη γεύση. Η αµοιβή των εργατών γινόταν µε λάδι, - οι εργάτες
έπαιρναν δύο οκάδες λάδι ενώ ο µάστορας δυόµιση. Η µεταφορά της
ελιάς στα ελαιοτριβεία γινόταν από τους Καραγωγείς ή τους Καµηλιέρηδες της Άµφισσας και του Χρισσού και την αναλάµβαναν τα ελαιοτριβεία
(τα λιτρουβιά), ενώ οι χαµάληδες φόρτωναν και ξεφόρτωναν τα κάρα.
Το ελαιοτριβείο ξεκινούσε τη λειτουργία του από τις πέντε το πρωί, όταν
οι εργάτες άναβαν το καζάνι. Το µεσηµέρι µαγείρευαν κρέας ή όσπρια που
συνόδευαν µε ψωµί και λάδι, αφού η δουλειά τελείωνε αργά το βράδυ.
Η «δεκάτη» στη δεύτερη τεχνολογική περίοδο ανέρχονταν σε 13% µε
15% της παραγωγής του λαδιού που έβγαζε ο κάθε παραγωγός.
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Ο φούρνος που έκαιγαν τον αποξηραµένο πυρήνα ήταν εντοιχισµένος
στο ελαιοτριβείο και είχε εξωτερική λιθόκτιστη καµινάδα µε τετράγωνη
βάση, µε το ύψος της βάσης της καµινάδας να φτάνει το 1/3 του ύψους
του κτιρίου.
Ο ρόλος της καµινάδας των ελαιοτριβείων εκείνης της εποχής ήταν διπλός. Αφενός µεν πλέον κερδοφόρος, εκµετάλλευση της παραγωγής
θερµότητας απ την καύση του πυρήνα και αφετέρου ελαχιστοποίηση
της µόλυνσης του περιβάλλοντος χώρου, λόγω χαµηλής θερµοκρασία εξόδου των καυσαερίων από την καµινάδα (χαµηλή εκποµπή τοξικών θειούχων ενώσεων).
Παρατηρούµε λοιπόν ότι την εποχή αυτή αν και δεν υπήρχαν επιβεβληµένοι περιβαλλοντικοί νόµοι, η κατασκευή της καµινάδας αν και
δαπανηρή, ήταν αναπόσπαστα συνδεδεµένη µε την όλη κατασκευή της
εγκατάστασης του ελαιοτριβείου. Τα πρότυπα που ακολουθούνταν
στην παραγωγή εξασφάλιζαν τον έλεγχο της αξιοπιστίας του παραγωγού λαδιού σε κάθε περίοδο. Ενώ το µετρικό σύστηµα εξακολουθούσε
να ήταν το ίδιο και ακολουθούνταν από όλη την επικράτεια. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας συντέλεσε στη µεγαλύτερη εντατικοποίηση της
παραγωγής του λαδιού και ο τρόπος που έβγαινε το λάδι από το λιόκαρπο ακολούθησε την εξέλιξη των µεθόδων της πρώτης βιοµηχανικής
τυποποίησης µε τον ατµό.
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Εικόνα 2.34: Υδραυλικό πιεστήριο από το ελαιοτριβείο των Σ. Τραχανά-Π. Αβραµίκου στην Άµφισσα.
Πηγή: Προσωπικό αρχείο, φωτογραφία 2006.
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Εικόνα 2.35:
Φούρνος που καιγόταν το λιοκόκκι
από το ελαιοτριβείο των Σ. ΤραχανάΠ. Αβραµίκου στην Άµφισσα.
Πηγή: Προσωπικό αρχείο, φωτογραφία 2006.
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Εικόνα 2.36: Φούρνος
που καιγόταν το λιοκόκκι
από το ελαιοτριβείο του Λέκκου
στην Πάνορµο.
Πηγή: Προσωπικό αρχείο, φωτογραφία 2006.
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Εικόνα 2.37: Φούρνος που καιγόταν το λιοκόκκι από το καλογερικό ελαιοτριβείο του Χρισσού.
Πηγή: Προσωπικό αρχείο, φωτογραφία 2006.

2.3 Η τυποποιηµένη µέθοδος
παραγωγής λαδιού µε τη
βοήθεια ηλεκτροκίνητων
µηχανηµάτων
Από το 1976 άρχισαν να καταφθάνουν στο νοµό τα πρώτα φυγόκεντρα
ελαιουργεία, ενώ οι ατµοµηχανές αντικαταστάθηκαν σταδιακά από τις οικονοµικότερες ως προς την κατανοµή καύσιµης ύλης, πετρελαιοµηχανές.
Η διάταξη των µηχανηµάτων ενός φυγόκεντρου ελαιουργείου αφενός
περιόρισε το εργατικό δυναµικό που χρειαζόταν παλιότερα και αφετέρου συντόµευσε το χρόνο της παραγωγικής διαδικασίας, ενώ ταυτόχρονα αύξησε την απόδοση της ποσότητάς του. Αξιοσηµείωτο δε είναι
το γεγονός πως οι πετρελαιοµηχανές δεν χρειάζονταν πλέον πυρήνα
για τα καζάνια, ούτε θερµαστές για να κινηθούν.
Η διαδικασία που ακολουθήθηκε από τη φάση αυτή και µετά είναι η
εξής: ζυγίζεται η ελιά, πέφτει στο καρύκι από το οποίο µια ταινία το ανεβάζει και το ρίχνει στο πλυντήριο. Κατόπιν αφού έχει απαλλαχθεί η
ελιά από την παρουσία χόρτων, φύλλων κτλ, µε τη βοήθεια ενός αναβατόριου πηγαίνει στον σπαστήρα19 .
Πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι πολλά ελαιοτριβεία της περιοχής αντί για
τον εκσυγχρονισµένο σπαστήρα, ο οποίος πολτοποιεί την ελιά, εξακολουθούν να χρησιµοποιούν το παραδοσιακό αλώνι σε µεταλλικές δεξαµενές, για να εκθλίβουν την ελιά (Άνω Σεργούλα, Πεντεόρια), ενώ για το
πλύσιµο της χρησιµοποιούν δεξαµενή που πλένει και προωθεί τις ελιές.
Στο ελαιοτριβείο του Μαµαρέλη στα Πεντεόρια στο θρυπτήριο µε τις
µυλόπετρες περιλαµβάνεται µια προσθήκη στη συσκευή, η οποία περιέχει το µαλακτήρα. Αυτός βρίσκεται σε άµεση συνέχεια µε το θρυπτήριο και επεξεργάζεται την ελαιοζύµη, δίνοντάς της την υφή µιας
συνεκτικής ουσίας (οµοιογενοποίηση).
Σε όλα τα άλλα ελαιοτριβεία, ο µαλακτήρας βρίσκεται ξεχωριστά, όπου
µαλάσσεται για αρκετή ώρα ο πολτός, ώστε να αποχωριστεί το λάδι
από τη σάρκα της ελιάς.
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Εικόνα 2.38: Καρύκι µε αναβατόριο από το συνεταιριστικό ελαιοτριβείο της Ιτέας.
Πηγή: Προσωπικό αρχείο, φωτογραφία 2006.
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Εικόνα 2.39: Αποβαλλόµενα φύλα και χόρτα της ελιάς από το ελαιοτριβείο του Γκανιάτσου στην Άνω Σεργούλα.
Πηγή: Προσωπικό αρχείο, φωτογραφία 2006.
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Εικόνα 2.40:
Σπαστήρας. Στο κάτω µέρος
αυτού γίνεται η πλύση της ελιάς.
Από το συνεταιριστικό
ελαιοτριβείο της Ιτέας.
Πηγή: Προσωπικό αρχείο,
φωτογραφία 2006.
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Εικόνα 2.41:
Παραδοσιακό θρυπτήριο
µε µυλόπετρες και µαλακτήρα από το
ελαιοτριβείο του Γκανιάτσου
στην Άνω Σεργούλα
Πηγή: Προσωπικό αρχείο, φωτογραφία 2006.
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Εικόνα 2.42: Παραδοσιακό θρυπτήριο
µε µυλόπετρες και µαλακτήρα
από το ελαιοτριβείο του Γκανιάτσου
στην Άνω Σεργούλα.
Πηγή: Προσωπικό αρχείο, φωτογραφία 2006.

Εικόνα 2.43: Παραδοσιακό πλύσιµο της
ελιάς από το ελαιοτριβείο
του Γκανιάτσου στην Άνω Σεργούλα.
Πηγή: Προσωπικό αρχείο,
φωτογραφία 2006.

Στη συνέχεια ο πολτός φεύγει από τον µαλακτήρα και πηγαίνει στο πιεστήριο (για τα ελαιοτριβεία που χρησιµοποιούν παραδοσιακές τεχνικές-Μαµαρέλης και Γκανιάτσος) ή στη φυγοκέντριση (διαχωριστήρες
de Laval). Εκεί µε τη βοήθεια της φυγόκεντρου δύναµης ο πολτός χωρίζεται στον πυρήνα, ο οποίος αποµακρύνεται µε ένα κοχλιωτό αναβατόριο, στα βλαστικά υγρά και στο λάδι το οποίο πηγαίνει εντέλει στο
διαχωριστήρα, όπου απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ακαθαρσία,
µούργες κλπ.20.
Οι µαλακτήρες µε κάθετο άξονα περιστροφής, περιστρέφονται οριζόντια, είναι κατασκευασµένοι από ανοξείδωτο χάλυβα και έχουν διπλά
τοιχώµατα διαµέσου των οποίων κυκλοφορεί ζεστό νερό, για να είναι
πιο αποτελεσµατική και πιο σύντοµη η µάλαξη. Οι µαλακτήρες µε οριζόντιο άξονα περιστροφής, έχουν σχήµα παραλληλεπίπεδου κιβωτίου
επιµηκυµένου και είναι ανοικτό κατά το άνω µέρος, µε τοµή βάσεως
ηµικυλινδική21.
Σε όλους σχεδόν τους µαλακτήρες διαχωρίζεται ένα σηµαντικό ποσοστό ελαιόλαδου, µε την τεχνική της αποσταλάξεως του ελαιούχου µουστου (ελαιόλαδο και φυτικά υγρά-λιόζουµα κατακάθονται και
διαχωρίζονται λόγω του ειδικού βάρους). Το ελαιόλαδο αυτό είναι καλύτερης ποιότητα από ότι αυτό που διαχωρίζεται στο πιεστήριο ή τους
διαχωριστήρες22.
Στη συνέχεια ακολουθείται η τεχνική των δύο πιέσεων στα πιεστήρια,
για τα ελαιοτριβεία που χρησιµοποιούν το κλασσικό σύστηµα επεξεργασίας. Το πιεστήριο και οι υδραυλικοί διανοµείς που κινούνταν µε τη
βοήθεια πετρελαιοµηχανών ανανεώθηκαν και στήριξαν τη λειτουργία
τους στις ηλεκτροµηχανικές-µοτέρ.
Με την πάροδο του χρόνου όµως τα περισσότερα ελαιοτριβεία, λόγω
έλλειψης εργατικών χεριών, εκσυγχρονίστηκαν και απλοποίησαν την
παραγωγή. Τα υδραυλικά πιεστήρια αντικαταστάθηκαν από φυγόκεντρα µηχανήµατα που συντόµευσαν κατά πολύ το διαχωρισµό του λαδιού, επειδή αύξησαν κατά πολύ τη δύναµη της διαχωρίσεως.
Η συσκευή πλέον διαθέτει ένα τύµπανο το οποίο περιελίσσεται σε κατακόρυφο άξονα µε ταχύτητα περιστροφής 6.000-7.500 στροφές το
λεπτό. Το τύµπανο έχει σχήµα χοάνης ανεστραµµένης (κώνος). Μέσα σε

131

c

m

y

k

132

Εικόνα 2.44:
Μαλακτήρας από το ελαιοτριβείο
του Μαµαρέλη στα Πεντεόρια.
Πηγή: Προσωπικό αρχείο,
φωτογραφία 2006.

αυτό είναι τοποθετηµένο ένα σύστηµα δίσκων. Οι δίσκοι είναι τοποθετηµένοι ο ένας πάνω στον άλλο σε πολύ µικρή απόσταση (µόλις λίγων
δεκάτων του χιλιοστού), σχηµατίζοντας έναν πύργο που στηρίζεται στον
κατακόρυφο άξονα23.
Με την περιστροφή του τυµπάνου γύρω από τον κατακόρυφο άξονα
της φυγόκεντρου, αναπτύσσονται φυγόκεντρες δυνάµεις στο µείγµα µε
το µεγαλύτερο ειδικό βάρος. Η βαρύτητα των φυτικών υγρών τα παρασύρει κατά τη φυγοκέντριση προς την περιφέρεια των τυµπάνων
όπου και εξάγονται, ενώ το λάδι που είναι ελαφρύτερο παρασύρεται
προς το κέντρο, όπου και συλλέγεται. Βέβαια κατά τη φυγοκέντριση
ενσωµατώνεται αέρας στη µάζα του λαδιού, µε αποτέλεσµα να βγαίνει
το λάδι θολερό µε ευπάθεια στις αλλοιώσεις οξειδωτικής µορφής24.
Παρόλα αυτά η καύση του πυρήνα εξακολουθεί να χρησιµοποιείται
για να θερµαίνεται το νερό και να λειτουργούν οι διαχωριστήρες de
Laval. Στο καινούργιο σύστηµα παραγωγής µε τους «σπαστήρες» και
τα φυγόκεντρα εκθλιπτήρια, η απόδοση είναι πολύ µεγαλύτερη και οι
ποσότητες του λαδιού που παράγονται πολύ περισσότερες, γιατί κάθε
µηχάνηµα κινείται µε ξεχωριστό ηλεκτροκινητήρα και η παραγωγή είναι
περισσότερο τυποποιηµένη. Οι υψηλές θερµοκρασίες του νερού όµως
που αναπτύσσονται, καταστρέφουν τα πτητικά συστατικά του λαδιού µε
αποτέλεσµα το λάδι να χάνει το παλιό του άρωµα και την αγνότητά του.
Παλιότερα η παραγωγή ήταν επίπονη χρονοβόρα και πραγµατοποιούνταν κάτω από δύσκολες συνθήκες. Τα λιοτρίβια ήταν απλά, χαµηλά,
αµυδρώς φωτισµένα, µε άσχηµη υγιεινή όπως αναφέρει ο Σαρακωµένος «αι δε συναποτελούσαι την στέγην δοκοί καλύπτονται υπό µεγαλοπρεπών αραχνών και κοσµούνται υπό ρακών σπυρίδων, ενώ επί του
δαπέδου εύρηνται µίγδην ερριµµένα παντοειδή αντικείµενα µεταξύ
σωρών ελαίοστεµφύλων …. ον περιβάλλει αποπνικτικός καπνός, πυκνώς
αναθρώσκων εκ της εστίας του ελαιοτριβείου πάντοτε δι’ελαιοπυρήνων
(λιοκούσι) τροφοδοτουµένης……περιβάλλον δεινήν οσµήν αναδίδον,
εργάται ριπαροί, ο τριγµός των ξυλίνων πιεστηρίων και του περιστραφοµένου µύλου, δάπεδον ανώµαλον, καταλαµβανόµενον υπό σωρών στεµφύλων …………»25. Παρόλα αυτά έβγαζαν πολύ αγνότερο λάδι και
εκµεταλλεύονταν στο έπακρο όλη τη δυναµική της ελιάς.
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Εικόνα 2.46:
Σύγχρονοι µαλακτήρες
από το συνεταιριστικό
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ελαιοτριβείο Ιτέας.
Πηγή: Προσωπικό αρχείο,
Εικόνα 2.45: Μαλακτήρας από το ελαιοτριβείο
του Γκανιάτσου στην Άνω Σεργούλα.
Πηγή: Προσωπικό αρχείο, φωτογραφία 2006.

φωτογραφία 2006.

Από την ελιά έβγαζαν λάδι, σαπούνι, το χρησιµοποιούσαν για βιοµηχανική χρήση, αλλά και για επεξεργασία δερµάτων, από τον πυρήνα
έβγαζαν το πυρηνόξυλο και το πυρηνέλαιο, ενώ από τη στάχτη του καµένου πυρήνα συντηρούσαν τα µαγκάλια των σπιτιών.
Από την παρακολούθηση του χρονικού της παραγωγής του λαδιού σε
έναν από τους κατεξοχήν νοµούς παραγωγής λαδιού, παρατηρούµε ότι
η βιοµηχανική επεξεργασία του καρπού αναπτύχθηκε µε βραδύ σχετικά
ρυθµό. Τεχνολογικές αλλαγές ακολουθήθηκαν µόνο κατά την πρώτη
βιοµηχανική επανάσταση, ενώ η παραγωγή εκσυγχρονίστηκε µονοµερώς µε εξαιρετικά αργούς ρυθµούς σε σχέση µε τις άλλες γεωργικές
βιοµηχανίες.
Το 1926 χρησιµοποιήθηκε στην Ιταλία, για πρώτη φορά ο φυγόκεντρος
διαχωριστήρας µε διακεκοµµένη αρχικά λειτουργία26. Στην Ελλάδα και
ιδιαίτερα στο Νοµό, µόλις το 1976 προστέθηκε το µεταλλικό αλώνι
στην υπάρχουσα παραγωγή, ενώ πολύ πρόσφατα (1985-90) αντικαταστάθηκε από τους σπαστήρες στα περισσότερα ελαιοτριβεία και
πάλι όχι σε όλα.

Εικόνα 2.47: Η παραγωγή του λαδιού. Α. Χατζής: Έκτο Βραβείο Πανελλήνιου ∆ιαγωνισµού Φωτογραφίας
του ∆ήµου Άµφισσας, µε θέµα την ελιά. Πηγή: «Πρωτοβουλία Φωκίδα»27.
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Εικόνα 2.48: Σύγχρονοι µαλακτήρες από το συνεταιριστικό ελαιοτριβείο Ιτέας.
Πηγή: Προσωπικό αρχείο, φωτογραφία 2006.

137

Εικόνα 2.49:
∆ιαχωριστήρες de Laval από το ελαιοτριβείο
του Μαµαρέλη στα Πεντεόρια.
Πηγή: Προσωπικό αρχείο,
φωτογραφία 2006.
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Εικόνα 2.50: ∆ιαχωριστήρες de Laval από το συνεταιριστικό ελαιοτριβείο Ιτέας.
Πηγή: Προσωπικό αρχείο, φωτογραφία 2006.
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Εικόνα 2.51:
Σύγχρονοι διαχωριστήρες
από το συνεταιριστικό ελαιοτριβείο Ιτέας.
Πηγή: Προσωπικό αρχείο, φωτογραφία 2006.
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∆. Ζήβας, (2000). Προβιοµηχανικές αγροτικές εγκαταστάσεις στη Ζάκυνθο, Αθήνα: ΕΤΒΑ, σελ.
38, επίσης Α. Κατσαράκης, (1996). «Οχυρωµένο ελαιοτριβείο της Ενετοκρατίας στο Μαρουλά
Ρέθυµνο». Ελιά και Λάδι. ∆΄ Τριήµερο εργασίας, Καλαµάτα, 7-9 Μαΐου 1993, Αθήνα: ΕΤΒΑ, σελ.
313.
Οι πληροφορίες δόθηκαν από το δικηγόρο Ζαφείρη Ζαφειρόπουλο, ιδιοκτήτη του παλιότερου
ελαιοτριβείου της Άµφισσας, το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1862 και δούλεψε µέχρι
το 1960. Επίσης πληροφορίες δόθηκαν και από τον οικονοµολόγο Η. ∆ηµητρίου, ιδιοκτήτη
του αντίστοιχου πλίθινου ελαιοτριβείου στο Χρισσό, το οποίο ξεκίνησε το 1870 και δούλεψε
µέχρι το 1981, όπου µεταφέρθηκε η λειτουργία του σε άλλο κτίριο στη βιοµηχανική ζώνη της
Ιτέας.
Βλ. Αν. Οικονόµου, (1996). «Προβιοµηχανικές τεχνικές παραγωγής ελαιολάδου στην περιοχή της
Πετρίνας Λακωνίας», Ελιά και Λάδι. ∆΄ Τριήµερο εργασίας, Καλαµάτα, 7-9 Μαΐου 1993. Αθήνα: ΕΤΒΑ,
σελ. 366.
Οι πληροφορίες δόθηκαν από το δικηγόρο Ε. Λέκκο, ιδιοκτήτη του αντίστοιχου ελαιοτριβείου
στην Πάνορµο, το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1870.
Βλ. Κ. Μαρίτσας, (1937). Πρακτική ελαιουργία. Αθήναι σελ. 34-37, καθώς επίσης Κ. Κάσσης,
(1980). Λαογραφία της Μέσα Μάνης. Τόµος Α΄. Αθήνα: Υλική Ζωή. σελ. 153-158. Επίσης το
πιεστήριο από το ελαιοτριβείο της Κρίκου στην Πάνορµο είναι από το εργοστάσιο «Κούπα» του
Πειραιά. Η επωνυµία του εργοστασίου βρίσκεται πάνω στο πιεστήριο.
Βλ. Μ. Χριστοφόρου, 1994. Η Οπουντία Λοκρίδα και η Αταλάντη. Μνήµες και µαρτυρίες. Μέρος
τρίτο. Αθήνα, σελ. 83.
Ζ. ∆εµαθάς και Λ. Σαπουνάκη-∆ρακάκη, (1996). «Το λάδι στην Ελλάδα το 19ο αιώνα:
καταναλώσεις και τιµές εργασίας». Ελιά και Λάδι. ∆΄ Τριήµερο. Καλαµάτα, 7-9 Μαΐου 1993.
Αθήνα: ΕΤΒΑ, σελ. 436.
Η κόφα ήταν ψηλή µε χωρητικότητα 70 κιλών και είχε δύο χερούλια στο πλάι. Μεταφερόταν
κυρίως από κάρα και δε φορτώνονταν σε ζώο. Βλ. Γ. Κουτσουκλένη, (2002). Φθίνοντα
επαγγέλµατα. Παραδοσιακές καλλιέργειες. Άµφισσα: Άγιος Γεώργιος, έκδοση: ∆ήµος Άµφισσας,
σελ. 95.
Πρόκειται για κατασκευή δυνατή µε αγριελιά και καλάµι, που χωρά 20-25 κιλά. Το
χρησιµοποιούσαν κυρίως στο µάζεµα της ελιάς και επίσης µε αυτό άδειαζαν τις κάδες από τις
ελιές γιατί λόγω της πλέξης του, άφηνε να φύγει η άλµη και συγκροτούσε τις ελιές. Βλ. Γ.
Κουτσουκλένη, (2002). Φθίνοντα επαγγέλµατα. Παραδοσιακές καλλιέργειες. Άµφισσα: Άγιος
Γεώργιος, έκδοση: ∆ήµος Άµφισσας, σελ. 96.
Το γαλίκι ήταν και αυτό πλεγµένο µε αγριελιά ή λυγαριά και λίγο καλάµι. Έχει δύο µικρά χερούλια
στο επάνω χείλος. Η χωρητικότητα του φτάνει στα 60 κιλά. ∆ύο γαλίκια µόνο µπορούσαν να
φορτώσουν πάνω σε ζώο. Βλ. Γ. Κουτσουκλένη, (2002). Φθίνοντα επαγγέλµατα. Παραδοσιακές
καλλιέργειες. Άµφισσα: Άγιος Γεώργιος, έκδοση: ∆ήµος Άµφισσας, σελ. 96.
Βλ. Γ. Σπέης, (2000). Τα λιοτρίβια και η ελιά στην Άνδρο. Άνδρο: Αναπτυξιακή Άνδρου, σελ. 66-7.
Ο Martineghi αναφέρει ότι το πάχος της µυλόπετρας δηλαδή η επιφάνεια τριβής δεν πρέπει να
είναι 40 εκατοστά, όπως συνηθίζεται, αλλά µόνο 30 εκατοστά ή λιγότερο, γιατί βαριές και
γρήγορες µυλόπετρες θρυµµατίζουν τελείως τον πυρήνα και αναπτύσσουν υψηλή θερµοκρασία.
Το πρόβληµα µεγαλώνει καθώς η ελαιοζύµη πολτοποιείται πλήρως και διαφεύγει µερικώς από
τις ελαιοσπυρίδες-σφυρίδες κατά την διάρκεια της πίεσης. Βλ. Γ. Μπαλατσούρα, (1992).
Ελαιόλαδο, Σπορέλαια, Λίπη και Επιτραπέζια Ελιά. Τόµος Α. Αθήνα: Μπαλτσούρα, σελ 78.
Βλ. Γ. Μπαλατσούρα, (1992). Ελαιόλαδο, Σπορέλαια, Λίπη και Επιτραπέζια Ελιά. Τόµος Α. Αθήνα:
Μπαλτσούρα, σελ 77
Οι πληροφορίες δόθηκαν από τον Γκανιάτσο, ο οποίος είναι ο παπάς του οικισµού Άνω
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Σεργούλα και ιδιοκτήτης του αντίστοιχου ελαιοτριβείου στην Άνω Σεργούλα. Επίσης
πληροφορίες δόθηκαν και από τον Μαµαρέλη ιδιοκτήτη του αντίστοιχου πέτρινου
ελαιοτριβείου στα Πεντεόρια.
Βλ. Γ. Μπαλατσούρα, (1992). Ελαιόλαδο, Σπορέλαια, Λίπη και Επιτραπέζια Ελιά. Τόµος Α.
Αθήνα: Μπαλτσούρα, σελ. 102.
Βλ. Κ. Μαρίτσας, (1937). Πρακτική ελαιουργία. Αθήναι. σελ. 34-37 καθώς επίσης Κ. Κάσσης, (1980).
Λαογραφία της Μέσα Μάνης. Τόµος Α. Αθήνα: Υλική Ζωή, σελ. 153-158.
Βλ. Α. Αλεξάκης, (1998). Το ελαιόλαδο και η παραγωγή του. Φύση και πολιτισµός. Αθήνα:
Σιδέρη, σελ. 70.
Βλ. Γ. Μπαλατσούρα, (1992). Ελαιόλαδο, Σπορέλαια, Λίπη και Επιτραπέζια Ελιά. Τόµος Α.
Αθήνα: Μπαλτσούρα, σελ 112.
Βλ. Α. Αλεξάκης, (1998). Το ελαιόλαδο και η παραγωγή του. Φύση και πολιτισµός. Αθήνα:
Σιδέρη, σελ. 46.
Βλ. Γ. Κουτσουκλένη, (2002). Φθίνοντα επαγγέλµατα. Παραδοσιακές καλλιέργειες. Άµφισσα:
Άγιος Γεώργιος, έκδοση: ∆ήµος Άµφισσας.
Βλ. Γ. Μπαλατσούρα, (1992). Ελαιόλαδο, Σπορέλαια, Λίπη και Επιτραπέζια Ελιά. Τόµος Α.
Αθήνα: Μπαλτσούρα, σελ. 84. Επίσης λεπτοµερείς πληροφορίες δόθηκαν από την Κ.
Μητσοµπόνου, υπεύθυνη στο συνεταιριστικό ελαιοτριβείο της Ιτέας.
Οι πληροφορίες δόθηκαν από το δικηγόρο Ζαφείρη Ζαφειρόπουλο, ιδιοκτήτη του παλιότερου
ελαιοτριβείου της Άµφισσας, το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1862 και δούλεψε µέχρι
το 1960.
Βλ. Α. Αλεξάκης, (1998). Το ελαιόλαδο και η παραγωγή του. Φύση και πολιτισµός. Αθήνα:
Σιδέρη, σελ. 86.
Βλ. Γ. Μπαλατσούρα, (1992). Ελαιόλαδο, Σπορέλαια, Λίπη και Επιτραπέζια Ελιά. Τόµος Α.
Αθήνα: Μπαλτσούρα, σελ. 129.
Βλ. ∆. Σαρακωµένος, (1930). Η Ελληνική Ελαία. Τόµος Β΄. Αθήνα: Γεωπονική Σχολή Αθηνών.
Βλ. Γ. Μπαλατσούρα, (1992). Ελαιόλαδο, Σπορέλαια, Λίπη και Επιτραπέζια Ελιά. Τόµος Α.
Αθήνα: Μπαλτσούρα, σελ. 128.
Το έτος 2006 είχε ανακηρυχθεί επίσηµα από το Υπουργείο Ανάπτυξης ως «Έτος Ελιάς και
Eλαιολάδου». Με την ευκαιρία αυτή ο ∆ήµος Άµφισσας, µε ∆ήµαρχο τότε το Νικόλαο ∆ηµ.
Φουσέκη, διοργάνωσε µια σειρά εκδηλώσεων µε τίτλο «Καινοτοµώντας στην Ελιά» σε συνεργασία
µε την Τοπική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.∆.Κ.) του Νοµού Φωκίδας και την Εταιρεία
«Πρωτοβουλία Φωκίδα», η οποία συνεισέφερε σχεδόν το συνολικό ποσό της οικονοµικής
κάλυψης των δραστηριοτήτων. Στα πλαίσια αυτών των εκδηλώσεων, πραγµατοποιήθηκαν δύο
(2) πανελλήνιοι διαγωνισµοί. Ο πρώτος διαγωνισµός ήταν Φωτογραφικός. Έγινε σε συνεργασία
µε το περιοδικό «Φωτογράφος» της εφηµερίδας «Καθηµερινή». Είχε θέµα «Η Ελιά, το Λάδι και
ο Πολιτισµός τους» και παρουσιάστηκε στα τεύχη 145 - Ιανουάριος 2006, 146 - Φεβρουάριος
2006, 147 - Μάρτιος 2006, 148 - Απρίλιος 2006 και 149 - Μάιος 2006. Τα αποτελέσµατα του
διαγωνισµού παρουσιάστηκαν στο τεύχος 152 - Αύγουστος 2006 του περιοδικού «Φωτογράφος»
της «Καθηµερινής». Ο δεύτερος διαγωνισµός ήταν Ζωγραφικός και πραγµατοποιήθηκε µε ευθύνη
του «Εργαστηρίου Εικαστικών Τεχνών του ∆ήµου Άµφισσας» που το διηύθυνε τότε ο Γιώργος
Σκυλογιάννης. Είχε τον ίδιο τίτλο «Η Ελιά, το Λάδι και ο Πολιτισµός τους» και έλαβαν µέρος σ’
αυτόν µαθητές των εικαστικών εργαστηρίων ∆ήµων από ολόκληρη την Ελλάδα. Τα βραβεία και
των δύο διαγωνισµών απονεµήθηκαν στους νικητές στις 16.12.2006 στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό
Κέντρο ∆ελφών κατά τη διάρκεια έκθεσης έργων και από τους δύο διαγωνισµούς. Το σύνολο
των φωτογραφιών και των ζωγραφικών έργων των διαγωνισµών αυτών, αποτελούν περιουσιακά
στοιχεία της εταιρείας «Πρωτοβουλία Φωκίδα».
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∆ηµήτρης Χριστοφοράτος - ∆ήµος ∆άφνης: Τρίτο Βραβείο Πανελλήνιου Παιδικού ∆ιαγωνισµού του ∆ήµου Άµφισσας,
µε θέµα την ελιά. Πηγή: «Πρωτοβουλία Φωκίδα»27.

30 Κεφάλαιο:

Οι Τύποι Ελαιοτριβείων του Νοµού

Μάριος Σταθαράς - ∆ήµος Χαλκίδας: Πρώτο Βραβείο Πανελλήνιου
Παιδικού ∆ιαγωνισµού του ∆ήµου Άµφισσας, µε θέµα την ελιά.
Πηγή: «Πρωτοβουλία Φωκίδα»15.
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Εικόνα 3.1: Τοίχος ελαιοτριβείου από ωµόπλινθους.
Πηγή: Προσωπικό αρχείο, φωτογραφία 2006.

Τ

α ελαιοτριβεία όλης της ηπειρωτικής Ελλάδας στη διάρκεια του
19ου αιώνα είχαν κοινή κατασκευή και κέλυφος. Η τυπολογία της
κάτοψης και της όψης των ελαιοτριβείων του νοµού, αποτέλεσαν και την τυποποιηµένη µορφή του κτιρίου των ελαιοτριβείων σε όλη
την επικράτεια, σύµφωνα µε τις αρχές της λαϊκής αρχιτεκτονικής.

Το κτίριο του ελαιοτριβείου, στο νοµό ήταν κατά κανόνα ένα κτίριο µε
ορθογωνική κάτοψη, µε αναλογίες 1:2 ή 1:3. Η διάσταση της µικρής
πλευράς του ορθογωνίου καθοριζόταν από τις διαστάσεις του λίθινου
πιεστηρίου και από το χώρο που απαιτούνταν για την κίνηση του ζώου.
Η διάσταση της µεγάλης πλευράς του ορθογωνίου καθορίζονταν από
τις λοιπές ανάγκες της παραγωγής, από τις εγκαταστάσεις του καζανιού,
του φούρνου, του χώρου απόθεσης των ελαιών, του σιδερένιου ή ξύλινου πιεστηρίου των φακέλων, το παχνί του ζώου και την κίνηση των
ανθρώπων.
Στο νοµό συναντούµε τέσσερις τύπους ελαιοτριβείων: α) Μονόχωρα
ενός ορόφου β) ∆ίχωρα ενός ορόφου γ) Μονόχωρα δύο ορόφων σε
συνδυασµό µε άλλες χρήσεις και δ) Πολύχωρα σε συνδυασµό µε
άλλες χρήσεις ελαιοτριβεία.
Τα µονόχωρα ενός ορόφου είχαν αναλογία κάτοψης 1:2 και φιλοξενούσαν όλες τις λειτουργίες του ελαιοτριβείου σε ένα ενιαίο ισόγειο
χώρο. Χωρίζονται σε πλινθόδµητα, λιθόδµητα, σε αυτά τα οποία κατά
την εξέλιξη της παραγωγής έκαναν προσθήκες, για να καλύψουν τις
αποθηκευτικές αλλά και άλλες ανάγκες που επέβαλε η ύπαρξη του
εξωτερικού φουγάρου της δεύτερης τεχνολογικής περιόδου και σε µονόχωρα ενός ορόφου µε πατάρι.
Τα δίχωρα ενός ορόφου ελαιοτριβεία, ήταν αυτά που ο ενιαίος ισόγειος
χώρος χωρίζεται από τα ξύλινα δοκάρια που στηρίζουν τη διπλή δίρριχτη σκεπή σε δύο επιµέρους χώρους.
Τα µονόχωρα δύο ορόφων, λειτουργούσαν την παραγωγή λαδιού στον ισόγειο ενιαίο επιµήκη χώρο ενώ στον όροφο φιλοξενούσαν άλλες παραγωγικές-εµπορικές λειτουργίες ή την κατοικία του ιδιοκτήτη του οικήµατος.
Τα πολύχωρα κτίρια, φιλοξενούν τη λειτουργία του ελαιοτριβείου σε
έναν από τους ισόγειους χώρους τους.
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Μονόχωρα
ενός ορόφου

ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ
∆ίχωρα
Μονόχωρα
Πολύχωρα σε
ενός ορόφου
δύο ορόφων
συνδυασµό µε
συνδυασµό
άλλες χρήσεις
µε άλλες χρήσεις.

Α) Μονόχωρα
πλινθόδµητα
ενός ορόφου.
1. Πάνορµο: Κρίκου

1. Χρισσό:
Η. ∆ηµητρίου

2. Χρισσό: Καλογερικό.
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3. Ιτέα: ∆. Ανάγνου
Α. Τοµαράς
4. Χρισσό: Συνεταιρισµού.
Β) Μονόχωρα λιθόδµητα
ενός ορόφου.
1. Άµφισσα: Γάτου.
2. Άµφισσα: Η. Ζαφειράκη.
3. Ελαιώνας (Τοπόλια): Συνεταιριστικό
4. Πάνορµο: Θ. Λέκκου
5. Τολοφώνα: Καραµπέσιος
(Κατσούλης)
6. Τολοφώνα: Σχοινά.
7. Τολοφώνα: Τζήνη.
8. Τολοφώνα:
Πολίτη-Γκανιάτσου
9. Τολοφώνα: Κυριαζή.
10. Ελαία (Βελενίκο):
Σταµατογιάννη
Γ) Μονόχωρα ενός
ορόφου µε προσθήκες.
1. Άγιους Πάντες:
Ζαχαροπούλου.
2. Ιτέα: Συνεταιριστικό
3. Πενεόρια:
Κ. Κατσαληρού
4. Πεντεόρια: Μαµαρέλη.
∆) Μονόχωρα ενός
ορόφου µε πατάρι.
1. Σερνικάκι: Συνεταιριστικό

1. Άµφισσα:
1. Ιτέα:
Τραχανά
Παπαλεξανδρή
-Αβραµίκου
2. Γαλαξίδι:
Γ. Μηνά.
3. Άνω Σεργούλα:
Γκανιάτσου

Πίνακας 3.1:
Κατηγοριοποίηση
ελαιοτριβείων.

Κατά κύριο λόγο όµως, τα λιοτρίβεια ήταν πλινθόδµητα ή λιθόδµητα,
ισόγεια, µε ξύλινη µονή ή διπλή δίρριχτη κεραµοσκεπή στέγη και λίγα
ανοίγµατα. Ήταν ιδιαίτερα λιτά και λειτουργούσαν για µικρό χρονικό
διάστηµα από το ∆εκέµβριο έως το Μάρτιο. Τα πλινθόδµητα κατασκευάζονταν είτε από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες, είτε από µάστορες
της περιοχής µε ωµόπλινθους.
Τα πλιθιά ήταν χειροποίητα µε διαστάσεις περίπου 20Χ10Χ16 εκ. και
κατασκευάζονταν µε τη βοήθεια ξύλινων καλουπιών. Αφού έσκαβαν
βαθύ λάκκο, έριχναν σε αυτό σκληρό χώµα (µπασά), νερό και άχυρα
και ζύµωναν µε τα πόδια το µίγµα. Στη συνέχεια έβαζαν το µίγµα της λάσπης σε ξύλινα καλούπια και «έκοβαν» τα πλιθιά.
Όταν αυτά ξεραίνονταν στον ήλιο, έκτιζαν τις ωµές πλίνθες, αφού
πρώτα είχαν κτίσει πέτρινη βάση 0,80 µέτρα σε ύψος. Οι τοίχοι από
ωµόπλινθους είχαν ιδιαίτερα µεγάλο πάχος και ικανοποιητική θερµοµόνωση1, ενώ στηρίζονταν ενδιάµεσα µε ξυλοδεσιές. Ονοµαστοί µάστορες της περιοχής που «έκoβαν» ωµόπλινθους ήταν ο ∆. Αλτάνης2
και ο ∆. Παπαδηµητρίου από τη ∆εσφίνα.
Τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά, τα ελαιοτριβεία είχαν την πιο απλή
κατασκευή. Οι τοίχοι τους παρέµεναν ανεπίχριστοι, ενώ η ξύλινη στέγη
ήταν ορατή, µιας και δεν χρειαζόταν να κατασκευαστεί οροφή.
Τα πλινθόδµητα ελαιοτριβεία, λόγω της υφής του ωµόπλινθου µετά
την εγκατάλειψή τους δεν άντεξαν στο χρόνο. Τα ελαιοτριβεία του
νοµού που διασώθηκαν αλλά και όσα δε διασώθηκαν µέχρι τις µέρες
µας υπάρχουν σε φωτογραφικό αρχείο.
Τα λιθόδµητα ελαιοτριβεία ήταν και αυτά ισόγεια, µε ξύλινη µονή ή
διπλή δίρριχτη κεραµοσκεπή στέγη και λίγα ανοίγµατα. Ο κύριος όγκος
των πέτρινων ελαιοτριβείων του νοµού είναι λιτά και ισόγεια, σε κάποιες
ελάχιστες περιπτώσεις το κτίριο είναι πολυώροφο και προσεγµένο.
Πολυώροφο ελαιοτριβείο ήταν του Παπαλεξανδρή στην Ιτέα που λειτουργούσε κυρίως ως µύλος και συµπληρωµατικά στην αρχική του περίοδο ως «λιοτριβιό» και των Τραχανά-Αβραµίκου στην Άµφισσα, το
οποίο ανέπτυξε τέσσερις διαφορετικές παραγωγές (ελαιοτριβείο, αλευρόµυλος, καπναποθήκη και συσκευαστήριο τσιγάρων).

147

c

m

y

k

148

Εικόνα 3.2: Σκαρίφηµα κάτοψης ελαιοτριβείου Κρίκου στην Πάνορµο.

Επίσης από την εµπειρική έρευνά µας διαπιστώθηκαν άλλα δύο ελαιοτριβεία διώροφα, του Μηνά στο Γαλαξίδι και του Γκανιάτσου στη Σεργούλα, τα οποία στέγαζαν στο ισόγειο το ελαιοτριβείο και στον όροφο
την κατοικία του αντίστοιχου ιδιοκτήτη.
Τα λιθόδµητα ελαιοτριβεία κατασκευάζονταν από γνωστούς µάστορες
της Αράχοβας. Οι πέτρες στις γωνίες του κτιρίου ήταν λαξευτές, ενώ το
κτίριο δενόταν µε ξυλοδεσιές. Σήµερα διασώζονται πολλά κτίσµατα
ελαιοτριβείων λόγω της µεγάλης ανθεκτικότητας της πέτρα στο χρόνο,
σε αντίθεση µε τα κτίρια των ελαιοτριβείων που κατασκευάζονταν από
ωµόπλινθους.
Η ξύλινη στέγη ήταν ορατή, µιας και δεν χρειαζόταν να κατασκευαστεί
οροφή. Σε αυτή εξάλλου στηρίζονταν ο ξύλινος άξονας του µονολίθαρου
ή διλίθαρου αλωνιού. Οι τοίχοι τους παρέµεναν ανεπίχριστοι τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά, αφήνοντας την κατασκευή της πέτρα εµφανή.

3.1 Μονόχωρα ελαιοτριβεία
ενός ορόφου
Ο τύπος του µονόχωρου ισόγειου ελαιοτριβείου υπήρξε η συνηθέστερη µορφή που συναντάµε στη Φωκική βιοµηχανική αρχιτεκτονική.
Ως προς τα χαρακτηριστικά του γνωρίσµατα πρόκειται για ισόγειο κτίριο µε αναλογία 1:2 και έναν ενιαίο χώρο, του οποίου η µικρή πλευρά,
καθοριζόταν από τις διαστάσεις που χρειαζόταν η κυκλική κίνηση του
αλόγου αρχικά και στη συνέχεια παρέµεινε ως µοτίβο ακόµα και για τα
ελαιοτριβεία που κατασκευάστηκαν σε ύστερη εποχή από τη ζωοκίνητη
λειτουργία.
Έχει λίγα µεγάλα ανοίγµατα στις όψεις και µεγάλη ξύλινη δίφυλλη
πόρτα, ενώ φέρει δίρριχτη ξύλινη κεραµοσκεπή, εµφανή στο εσωτερικό της. Τα µονόχωρα ισόγεια ελαιοτριβεία ήταν κατασκευασµένα από
πλίνθα ή πέτρα. Κατά την τεχνολογική εξέλιξη ελάχιστα από αυτά έκαναν προσθήκες στα κελύφη των κτιρίων τους.
Τα περισσότερα αντικατέστησαν µόνο τα µηχανήµατα χωρίς να αλλοιώσουν το κέλυφος. Σε αυτό διευκόλυνε πολύ η ευελιξία που παρείχε
η διάταξη του ενιαίου ορθογώνιου χώρου.
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Εικόνα 3.3: Το ελαιοτριβείου Κρίκου στην Πάνορµο.
Πηγή: Προσωπικό αρχείο, φωτογραφία 2006.

3.1.1 Μονόχωρα πλινθόδµητα ελαιοτριβεία ενός ορόφου
Α1. Πάνορµο: Ελαιοτριβείο της Κρίκου
Το ελαιοτριβείο της Κρίκου είναι από τα πιο παλιά ελαιοτριβεία της περιοχής και από τα πλέον καλοδιατηρηµένα. Ξεκίνησε τη λειτουργία του
το 1865 και σταµάτησε να λειτουργεί το 1970. Πέρασε δε από τις δύο
πρώτες τεχνολογικές φάσεις, της ζωοκίνητης και της ατµοκίνητης παραγωγής, ενώ κατέληξε το 1960 µε 1970 να δουλεύει τα µηχανήµατα
της δεύτερης φάσης µε ηλεκτροκίνηση.
Το κτίριο είχε όλα τα γνωρίσµατα των πλίνθινων µονόχωρων ελαιοτριβείων τις περιοχής. Λιθόδµητο στη βάση για ένα µέτρο και πλινθόδµητο από εκεί και πέρα. Έχει λιθόδµητες ολόσωµες τις γωνίες της
πίσω πλευράς, ξυλοδεσιές που δένουν το κτίριο και κεραµοσκεπή ξύλινη µε εµφανή το σκελετό στο εσωτερικό του.
Έχει τρία ανοίγµατα στην κύρια-νότια όψη (δύο παράθυρα και µία
πόρτα), µια βοηθητική πόρτα στην ανατολική πλευρά του κτιρίου από
την οποία µετακινούσε το άλογο στην πρώιµη τεχνολογική φάση και
ένα µικρό παράθυρο στην βορειοδυτική πλευρά ενσωµατώνεται στην
πέτρινη ολόσωµη γωνία του κτιρίου και είναι πολύ κοντά στο ύψος της
στέγης, για να αερίζει και να εξυγιάνει το χώρο χωρίς να δηµιουργεί
προβλήµατα στην παραγωγή. Τα παράθυρα της κύριας όψης έχουν ξύλινο περίγραµµα µε σιδεριές ενδιάµεσα, χωρίς υαλοπίνακες και µε ξύλινα παραθυρόφυλλα. Οι πόρτες είναι αµιγώς ξύλινες.
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Τη διαδροµή των τεχνολογικών φάσεων µαρτυρούν τα αποµεινάρια
τους. Στο εσωτερικό της βορειοανατολικής γωνίας του κτιρίου υπάρχει
ακόµα το παχνί του ζώου και η βάση που έφερε το µονολίθαρο αλώνι,
ενώ ένα ξύλινο δοκάρι διαπερνά το χώρο πάνω από αυτό στο οποίο
στηριζόταν η κατασκευή του αλωνιού. Στη δυτική πλευρά βρίσκεται
µέρος του χτιστού φούρνου στον οποίο έκαιγαν τον πυρήνα, ενώ ο τοίχος έχει υπολείµµατα του φουγάρου.
∆ίπλα στο φουγάρο, στη δυτική πλευρά, βρίσκεται το υδραυλικό πιεστήριο της δεύτερης τεχνολογικής φάσης και δίπλα σε αυτό η «κολασµένη», στην οποία κατέληγε η µούργα. Στο κέντρο του ελαιοτριβείου
βρίσκεται το αλώνι της δεύτερης τεχνολογικής περιόδου µε τους ιµάντες που του έδιναν κίνηση.

Εικόνα 3.4:
Ανατολική όψη του κτιρίου.
Πηγή: Προσωπικό αρχείο, φωτογραφία 2006.
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Εικόνα 3.5:
Το καλογερικό ελαιοτριβείο στο Χρισσό. Πηγή: Προσωπικό αρχείο, φωτογραφία 2006.

Α2. Χρισσό: Καλογερικό Ελαιοτριβείο
Το Καλογερικό ελαιοτριβείο βρίσκεται στη βόρεια απόληξη του οικισµού του Χρισσού, σε βραχώδες σηµείο µε µεγάλη κλίση. Ξεκίνησε τη
λειτουργία του το 1870 και τη συνέχισε µέχρι το 1930 όπου και εγκαταλείφθηκε. Το πλινθόδµητο µονόχωρο κτίριο είναι στηριγµένο σε πέτρινη βάση πάνω σε βράχο, η οποία λόγω της µεγάλης κλίσης είναι
ιδιαίτερα εµφανής τόσο στη νότια όψη, όσο και εσωτερικά στη βόρεια.
Ο εσωτερικός βορινός τοίχος είναι σχεδόν όλος πέτρινος, ενώ το έδαφος στηρίζεται µε ξερολιθιές. Τα ανοίγµατα είναι µόνο τρία και βρίσκονται στην κύρια-νότια όψη του κτιρίου. Πρόκειται για δύο ξύλινα
µεγάλα παράθυρα µε σιδερένια διαχωριστικά, χωρίς υαλοπίνακες και
για µια ξύλινη καρφωτή πόρτα.
Η κεραµοσκεπή είναι εµφανής στο εσωτερικό του κτιρίου, από ότι δείχνουν τα αποµεινάρια που έχουν διασκορπιστεί στο χώρο του ελαιοτριβείου, µιας και η σκεπή έχει υποχωρήσει µε το πέρασµα τω χρόνων
και την εγκατάλειψη του κτιρίου.
Στη βορειοδυτική γωνία του κτιρίου υψώνεται το φουγάρο του ελαιοτριβείου, σε άµεση σχέση µε τον κτιστό φούρνο που βρίσκεται µέσα
στο κτίριο. Τόσο το φουγάρο όσο και ο φούρνος είναι κατασκευασµένα
από πυρότουβλα.

Εικόνα 3.6:
Παράθυρο καλογερικού
ελαιοτριβείου.
Πηγή: Προσωπικό αρχείο,
φωτογραφία 2006.
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Εικόνα 3.7: Η πόρτα του καλογερικού ελαιοτριβείου.
Πηγή: Προσωπικό αρχείο, φωτογραφία 2006.
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Εικόνα 3.8:
Το φουγάρο του καλογερικού
ελαιοτριβείου.
Πηγή: Προσωπικό αρχείο,
φωτογραφίες 2006.
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Α3. Ιτέα: Ελαιοτριβείο ∆. Ανάγνου - Α. Τοµαρά
Το ελαιοτριβείο των Ανάγνου-Σαµαρτζή-Στογιάννου κατασκευάστηκε
στις αρχές του 20ου αιώνα και λειτούργησε έως το 1915 όπου το ανέλαβε ο ∆. Ανάγνου και Α. Τοµαράς.
Το 1932 λειτούργησε και ως αλευρόµυλος. Σταµάτησε τις εργασίες του
το 1952. Στη θέση του σήµερα έχει χτιστεί νηπιαγωγείο.
Το κτίριο ήταν µονόχωρο, λιθόδµητο στη βάση του και από εκεί και
πέρα πλινθόδµητο.
Είχε µεγάλα ανοίγµατα µόνο στην κύρια όψη του και κεραµοσκεπή ξύλινη.
Οι τοίχοι του ήταν επιχρισµένοι εξωτερικά και βρίσκονταν δίπλα στη
διώροφη πλινθόδµητη κατοικία του ∆. Ανάγνου.
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Εικόνα 3.9:
Το ελαιοτριβείο
των Ανάγνου-Τοµαρά,
στην Ιτέα.
Πηγή: Αρχείο Π. Πασαλιµανιώτη,
φωτογραφία 1965.

Α4. Χρισσό: Ελαιοτριβείο Συνεταιρισµού
Το ελαιοτριβείο του συνεταιρισµού, κατασκευάστηκε το 1934. Σήµερα
διασώζεται µόνο το φουγάρου του ελαιοτριβείου. Το κτίριο είχε όλα τα
γνωρίσµατα των πλίνθινων µονόχωρων ελαιοτριβείων της περιοχής.
Λιθόδµητο στη βάση του και φέρει ωµή πλίνθα µε ξυλοδεσιές. Μεγάλα
ανοίγµατα ξύλινης κατασκευής στην κύρια όψη του, κεραµοσκεπή ξύλινη και επιβλητικό φουγάρο από πυρότουβλα.
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Εικόνα 3.10:
Ελαιοτριβείο συνεταιρισµού.
Πηγή: Εταιρία Αναπτυξιακού
Σχεδιασµού Μ.Θ. Ε.Π.Ε., 1991.
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Εικόνα 3.11: Το ελαιοτριβείο του Γάτου στην Άµφισσα.
Πηγή: Προσωπικό αρχείο, φωτογραφία 2006.

3.1.2 Μονόχωρα λιθόδµητα ελαιοτριβεία ενός ορόφου
Β1. ΄Άµφισσα: Ελαιοτριβείο του Γάτου
Το ελαιοτριβείο του Γάτου, κατασκευάστηκε µεταξύ 1870-1880 και λειτούργησε µέχρι το 1970. Είναι λιθόδµητο µε λαξευτή πέτρα στις γωνίες
του και ξυλοδεσιές στις όψεις του.
Το κτίριο έχει πολλά ανοίγµατα περιµετρικά στις όψεις. Μάλιστα οι δύο
κύριες όψεις του, οι οποίες βλέπουν σε γωνιακό δρόµο, κατακερµατίζονται από πολλές ξύλινες πόρτες, ώστε να γίνεται πιο εύκολα η µεταφορά των ελιών. Οι άλλες δύο όψεις φέρουν µεγάλα παράθυρα.
Εσωτερικά πάνω από τα ανοίγµατα σχηµατίζεται ανακουφιστικό περίτεχνο τόξο από λίθους. Στην µία από τις κύριες όψεις, υπάρχει ένα πολύ
µικρότερο παράθυρο σε σχέση µε τα άλλα, το οποίο φέρει ανακουφιστικό-διακοσµητικό τόξο από κεραµικά τούβλα.
Λίγο πιο πάνω από το τόξο, διαµορφώνεται ζώνη από κεραµικά τούβλα, που σβήνει στον όµορο τοίχο. Το κτίριο έφερε ξύλινη κεραµοσκεπή, ενώ στο πίσω µέρος του υπήρχε φούρνος µε πυρότουβλα
(όπως φαίνεται από τα υπολείµµατα) και επιβλητικό φουγάρο από το
ίδιο υλικό.
Το ελαιοτριβείο πέρασε από όλες τις φάσεις της εξέλιξης της παραγωγής. Ο φούρνος και το φουγάρο µαρτυρούν την καύση του πυρήνα για
τη δηµιουργία ατµοκίνησης, ενώ οι στύλοι από µπετόν υποστήριζαν το
αλώνι της δεύτερης περιόδου.
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Εικόνα 3.13:
Το φουγάρο του ελαιοτριβείου.
Πηγή: Προσωπικό αρχείο,
φωτογραφία 2006.
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Εικόνα 3.12:
Παράθυρο ελαιοτριβείου
Γάτου στην Άµφισσα.
Πηγή: Προσωπικό αρχείο,
φωτογραφία 2006.

Β2. ΄Άµφισσα: Ελαιοτριβείο του Η. Ζαφειράκη
Το ελαιοτριβείο του Η. Ζαφειράκη κατασκευάστηκε το 1862. Στην αρχή
ήταν χειροκίνητο-ζωοκίνητο, κατόπιν ατµοκίνητο µε τη βοήθεια της
καύσης του πυρήνα. Λειτούργησε µέχρι το 1960 και κατεδαφίστηκε το
1970. Υπάρχει µόνο σε πίνακα του 1900.
Ήταν το πιο παλιό ελαιοτριβείο στην περιοχή και διέθετε όλα τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των κτιρίων παραγωγής λαδιού του νοµού.
Ήταν πέτρινο µε δίρριχτη στέγη, µε λίγα µεγάλα ανοίγµατα κυρίως στην
κεντρική όψη, και επιβλητικό φουγάρο.
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Εικόνα 3.14:
Το ελαιοτριβείο
του Η. Ζαφειράκη
στην Άµφισσα,
από ελαιογραφία του 1900.
Πηγή:
Αρχείο Ζ. Ζαφειρόπουλου.
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Εικόνα 3.15:
Το συνεταιριστικό ελαιοτριβείο στον Ελαιώνα.
Πηγή: Προσωπικό αρχείο, φωτογραφία 2006.

Β3. Ελαιώνας (Τοπόλια):
Συνεταιριστικό Ελαιοτριβείο Ελαιώνα
Το συνεταιριστικό ελαιοτριβείο του Ελαιώνα είναι ένα κτίριο πέτρινο µε
µπετονένια σενάζ, και πλάκα. Είναι προσκολληµένο πάνω σε βράχο και
δίπλα σε πηγή µε άφθονο νερό. Το νερό τροφοδοτούσε το ελαιοτριβείο
και έπλενε τις ελιές. ∆ίπλα από το ελαιοτριβείο ήταν τοποθετηµένο ένα
σιλό, το οποίο µάζευε τον υγρό πυρήνα. Το ελαιοτριβείο δούλευε µε
φυγόκεντρα µηχανήµατα της τελευταίας τεχνολογικής φάσης.
Τα ανοίγµατα είναι συµµετρικά στην κύρια όψη, ενώ υπάρχει είσοδος
και από την πλαϊνή µεριά του. Η πόρτα της πλάγιας εισόδου είναι ξύλινη, σε αντίθεση µε τις άλλες οι οποίες είναι σιδερένιες. Τα παράθυρα
είναι και αυτά σιδερένια µε υαλοπίνακες και ροµβοειδείς σιδεριές.
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Εικόνα 3.16:
Παράθυρο του συνεταιριστικού ελαιοτριβείου στον Ελαιώνα.
Πηγή: Προσωπικό αρχείο, φωτογραφία 2006.

Εικόνα 3.17:
Σιλό ελαιοτριβείου στον Ελαιώνα.
Πηγή: Προσωπικό αρχείο, φωτογραφία 2006.
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Εικόνα 3.18:
Το ελαιοτριβείου του Λέκκου
στην Πάνορµο.
Πηγή: Προσωπικό αρχείο,
φωτογραφία 2006.

Β4. Πάνορµο: Ελαιοτριβείο Θ. Λέκκου3
Το ελαιοτριβείο του Λέκκου στην Πάνορµο κατασκευάστηκε το 1890
και λειτούργησε µέχρι το 1970. Το κτίριο είναι µονόχωρο, αµιγώς πέτρινο, µε ξύλινη κεραµοσκεπή. Τα ελάχιστα ανοίγµατα που έχει περιµετρικά φέρουν ξύλινο πρέκι.
Ένα µικρό συµπληρωµατικό κτίριο βρίσκεται δεξιά του ελαιοτριβείου
και χρησίµευε για τη διαµονή του αλόγου. Το συµπληρωµατικό κτίριο
είναι και αυτό πέτρινο, µε εξαίρεση κάποια σηµεία του, τα οποία είναι
κατασκευασµένα από ωµή πλίνθα. Η διαφορετικότητα του υλικού οφείλεται στο γεγονός ότι πρόκειται για κτίριο πρόχειρο-συµπληρωµατικό
οπότε και κατασκευάστηκε µε κάθε διαθέσιµο υλικό.
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Εικόνα 3.19:
Συµπληρωµατικό κτίριο για το άλογο,
ελαιοτριβείο Λέκκου.
Πηγή: Προσωπικό αρχείο,
φωτογραφία 2006.
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Εικόνα 3.20: Σκαρίφηµα κάτοψης ελαιοτριβείου Λέκκου.
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Εικόνα 3.21: Παράθυρο ελαιοτριβείου Λέκκου (εξωτερικό).
Πηγή: Προσωπικό αρχείο, φωτογραφία 2006.

Εικόνα 3.22: Πόρτες ελαιοτριβείου Λέκκου.
Πηγή: Προσωπικό αρχείο, φωτογραφία 2006.
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Εικόνα 3.23: Μεταλλικό αλώνι ελαιοτριβείου Λέκκου.
Πηγή: Προσωπικό αρχείο, φωτογραφία 2006.
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Εικόνα 3.24:
Πιεστήριο ελαιοτριβείου
Λέκκου.
Πηγή: Προσωπικό αρχείο,
φωτογραφία 2006.
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Εικόνα 3.25:
Το ελαιοτριβείο
του Καραµπέσιου (Κατσούλη)
στην Τολοφώνα.
Πηγή: Προσωπικό αρχείο,
φωτογραφία 2006.

Β5. Τολοφώνα: Ελαιοτριβείο Καραµπέσιου (Κατσούλη)4
Το ελαιοτριβείο του Καραµπέσιου ξεκίνησε τη λειτουργία του γύρω στο
1890. Εν συνέχεια άλλαξε ιδιοκτήτη και περιήλθε στα χέρια της οικογένειας Ε. Κατσούλη.
Μπροστά από την οικία της οικογένειας στεγαζόταν το ελαιοτριβείο,
υπολείµµατα του οποίου υπάρχουν ακόµα.
Η είσοδος του λιοτριβειού ήταν από µπροστά, αλλά και µέσω µικρού
κλιµακοστασίου από την κατοικία.
Το κτίριο του λιοτριβιού είναι κατασκευασµένο από αργολιθοδοµή.
Η παραγωγή του λαδιού γίνονταν αρχικά µε ζωοκίνηση και µετά ατµοκίνηση. Στο κτίριο υπάρχει ακόµα το µεταλλικό αλώνι της δεύτερης
φάσης.
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Εικόνα 3.26:
Το µεταλλικό αλώνι
του ελαιοτριβείου Καραµπέσιου
(Κατσούλη).
Πηγή: Προσωπικό αρχείο,
φωτογραφία 2006.
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Εικόνα 3.27:
Το ελαιοτριβείο του Καραµπέσιου (Κατσούλη)
στην Τολοφώνα. Πηγή: Προσωπικό αρχείο,
φωτογραφία 2006.
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Εικόνα 3.28: Ο φούρνος του ελαιοτριβείου Σχοινά. Πηγή: Προσωπικό αρχείο, φωτογραφία 2006.
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Εικόνα 3.29: Σκαρίφηµα κάτοψης ελαιοτριβείου Σχοινά.

Β6. Τολοφώνα: Ελαιοτριβείο Σχοινά
Το ελαιοτριβείο του Σχοινά ξεκίνησε τη λειτουργία του γύρω στο 1880,
Το 1970 εκσυγχρονίστηκε και µετεγκαταστάθηκε σε νεότερο κτίριο από
τσιµεντόπλινθους, το οποίο λειτουργεί µέχρι σήµερα µε φυγόκεντρα
µηχανήµατα.
Το παλιό κτίριο είναι κατασκευασµένο µε αργολιθοδοµή και δένεται µε
ξυλοδεσιές. Έχει δίρριχτη κεραµοσκεπή µε εµφανή το ξύλινο σκελετό
της στο εσωτερικό του κτιρίου. Ο φούρνος ήταν εξωτερικός αλλά προσκολληµένος στην ανατολική όψη του κτιρίου.
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Εικόνα 3.30:
Το πέτρινο
ελαιοτριβείο
του Σχοινά
στην Τολοφώνα.
Πηγή: Προσωπικό
αρχείο,
φωτογραφία 2006.
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Τα ανοίγµατα είναι και εδώ ξύλινα µε σιδεριές στα παράθυρα και τάβλες
στην πόρτα. Η κλειδαριά της πόρτας είναι χαρακτηριστικό δείγµα βιοµηχανικού σχεδίου της εποχής, µε το µεγάλο σιδερένιο κλειδί που την
ανοίγει.
Το ελαιοτριβείο πέρασε από όλες τις τεχνολογικές φάσεις. Στο εσωτερικό υπάρχει ακόµα η βάση του αρχικού ζωοκίνητου λίθινου αλωνιού.
Επίσης υπάρχουν οι στύλοι από σκυρόδεµα που στήριζαν τους ιµάντες
και το µεταλλικό αλώνι της δεύτερης περιόδου.
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Εικόνα 3.31:
∆ίφυλλη ξύλινη
πόρτα λιοτριβιού.
Πηγή: Προσωπικό αρχείο,
φωτογραφία 2006.

Εικόνα 3.32:
Οι στύλοι στήριξης
των µηχανηµάτων
της δεύτερης
τεχνολογικής φάσης.
Πηγή: Προσωπικό αρχείο,
φωτογραφία 2006.
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Εικόνα 3.33:
Ο εµφανής ξύλινος
σκελετός της στέγης.
Πηγή: Προσωπικό αρχείο,
φωτογραφία 2006.
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Εικόνα 3.34: Το πρώτο κτίριο του ελαιοτριβείο του Τζήνη στην Τολοφώνα. Πηγή: Προσωπικό αρχείο, φωτογραφία 2006.

Β7. Τολοφώνα: Ελαιοτριβείο Τζήνη
Τα δύο όµορα µονόχωρα κτίρια του ελαιοτριβείου του Τζήνη στην Τολοφώνα κατασκευάστηκαν το 1885. Στο δεύτερο κτίριο έγιναν επεµβάσεις
και ανοίχθηκαν παράθυρα.
Για την κατασκευή αυτή, χρησιµοποιήθηκαν τσιµεντόπλινθες. Τα δύο κτίρια επικοινωνούν µε εσωτερική πόρτα.
Το ελαιοτριβείο πέρασε από τις δύο πρώτες τεχνολογικές φάσεις και
σταµάτησε τη λειτουργία του πριν ξεκινήσει η τρίτη φάση.
Τα ανοίγµατα είναι και εδώ ξύλινα µε σιδεριές στα παράθυρα και τάβλες
στην πόρτα στο πρώτο κτίριο, ενώ στο δεύτερο είναι ξύλινα µε υαλοπίνακες.
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Εικόνα 3.35:
Το όµορο κτίριο
του ελαιοτριβείο
του Τζήνη στην Τολοφώνα.
Πηγή: Προσωπικό αρχείο,
φωτογραφία 2006.
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Εικόνα 3.36: Ελαιοτριβείο Σταµατογιάννη στην Ελαία (Βελενίκο). Πηγή: Προσωπικό αρχείο, φωτογραφία 2006.

Β8. Τολοφώνα: Ελαιοτριβείο Πολίτη-Γκανιάτσου
Β9. Τολοφώνα: Ελαιοτριβείο Κυριαζή
Από το ελαιοτριβείο του Πολίτη έχει παραµείνει µέρος µόνο του δυτικού τοίχους.
Από µαρτυρίες που συλλέξαµε, το κτίριο είχε όλα τα χαρακτηριστικά
γνωρίσµατα των άλλων ελαιοτριβείων της Τολοφώνας.
Αντίστοιχα ισχύουν και για το ελαιοτριβείο του Κυριαζή, το οποίο γκρεµίστηκε πρόσφατα.
Υπολείµµατα του στύλου που στήριζε το µεταλλικό αλώνι της δεύτερης
τεχνολογικής περιόδου βρίσκονται στο χώρο του κατεδαφισµένου κτιρίου (αντίστοιχο µε αυτό της Κρίκου στην Πάνορµο).

Β10. Ελαία (Βελενίκο): Ελαιοτριβείο. Σταµατογιάννη5
Το ελαιοτριβείο του Σταµατογιάννη, άρχισε να λειτουργεί στις αρχές του
20ου αιώνα.
Εγκαταλείφθηκε γύρω στο 1940, µε αποτέλεσµα να καταστραφεί µέρος
του κτιρίου και λειτούργησε ξανά το 1960 µε 1975 µε ανακατασκευή
του κατεστραµµένου κτιρίου µε τσιµεντόπλινθα.
Η στέγη του κτιρίου στηρίζεται σε ξύλινα δοκάρια καλυµµένα µε γαλβανισµένους ραβδωτούς τσίγκους.
Στο κτίριο υπάρχει ακόµα ο στύλος που στήριζε το µεταλλικό αλώνι
της δεύτερης τεχνολογικής περιόδου.
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Εικόνα 3.37: Σκαρίφηµα κάτοψης ελαιοτριβείου Ζαχαροπούλου κατά τη δεύτερη τεχνολογική περίοδο.

3.1.3 Μονόχωρα ελαιοτριβεία ενός ορόφου µε προσθήκες
Σε κάποια µονόχωρα ελαιοτριβεία έγιναν προσθήκες µε τσιµεντόπλινθους και σκυρόδεµα για να στεγάσουν ανάγκες αποθήκευσης ή ανάγκες που προήλθαν από τη χρήση νέων µηχανηµάτων της τρίτης
τεχνολογικής περιόδου. Μετά από εµπειρική έρευνα διαπιστώθηκαν
πέντε παραδείγµατα τέτοιου είδους.

Γ1. ΄Άγιοι Πάντες: Ελαιοτριβείο της Ζαχαροπούλου
Το ελαιοτριβείο της Ζαχαροπούλου κατασκευάστηκε στις αρχές του 20ου
αιώνα και λειτούργησε έως το 1980. Είναι µονόχωρο, λιθόδµητο στη
βάση του και φέρει τοίχο πλιvθόδµητο, µε ένα κεντρικό σενάζ από µπετόν περιµετρικά πάνω από τα ξύλινα ανοίγµατα. Οι τοίχοι του είναι ανεπίχριστοι τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά και υπάρχουν δύο µεγάλα
παράθυρα στην κύρια όψη. Η ξύλινη στέγη ήταν ορατή, κάτι που αποδεικνύουν τα υπολείµµατα µετά την πτώση της.

183

Στο κτίριο έχουν γίνει προσθήκες µε τσιµεντόπλινθους, για να καλύψουν
τις ανάγκες του ελαιοτριβείου όταν εξελίχθηκε η παραγωγή και χρειάζονταν περισσότερους αποθηκευτικούς χώρους (γραµµοσκίαση κάτοψης).
Προστέθηκε ένας δεύτερος αποθηκευτικός χώρος στο πλάγιο ανατολικό τµήµα του κτιρίου από τσιµεντόπλινθα και ένας µικρότερος στην
µπροστινή όψη του κτιρίου, δίπλα στην κεντρική είσοδο. Οι νέοι χώροι
ήταν ανεξάρτητοι και είχαν ξεχωριστή είσοδο, γεγονός που µαρτυρά τη
συµπληρωµατική τους δευτερεύουσα ιδιότητα για την παραγωγή.
Εικόνα 3.38:
Το ελαιοτριβείο
Ζαχαροπούλου
στους Άγιους Πάντες.
Πηγή: Προσωπικό
αρχείο,
φωτογραφία 2006.
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Εικόνα 3.39:
Το συνεταιριστικό ελαιοτριβείο της Ιτέας.
Πηγή: Προσωπικό αρχείο, φωτογραφία 2006.

Γ2. Ιτέα: Συνεταιριστικό Ελαιοτριβείο Ιτέας
Το συνεταιριστικό ελαιοτριβείο της Ιτέα ήταν πέτρινο, αλλά µε την εξέλιξη της παραγωγής, ήταν το µοναδικό ελαιοτριβείο στο οποίο έγιναν
τόσες πολλές προσθήκες από µπετόν, τσιµεντόπλινθους και τούβλο.
Μόνο τα άκρα του κτιρίου στη νότια όψη έχουν παραµείνει πέτρινα.
Επίσης έχουν προστεθεί ο χώρος µε τον καυστήρα στη νότια πλευρά και
ο χώρος προσωρινής εναπόθεσης της ελιάς.
Το συνεταιριστικό6 ελαιοτριβείο ιδρύθηκε το 1932 µε την έγκριση του
υπουργείου Γεωργίας. Η πρωτοβουλία της ίδρυσής του ανήκε σε ντόπιους αγρότες που καλλιεργούσαν ελιές.
Η ανάγκη της ύπαρξής του, έγκειται στο γεγονός ότι τα ιδιωτικά ελαιοτριβεία που υπήρχαν µέχρι τότε στην Ιτέα είχαν κλείσει.
Υπήρχαν δύο ελαιοτριβεία των Τοµαρά-Ανάγνου και του Παπαλεξανδρή που λειτουργούσαν υπό την διοίκησή τους επί γενιές. Την εποχή
εκείνη όµως τα παιδιά τους στράφηκαν προς την παραγωγή αλευριού,
µιας και το ελαιοτριβείο προσέφερε µόνο εποχιακή εργασία.
Έτσι οι αγρότες αναγκάζονταν να πηγαίνουν στα ελαιοτριβεία της Ερατεινής και του Χρισού.
Οι ιδιοκτήτες των εκεί ελαιοτριβείων, τους χρέωναν τα διπλάσια δικαιώµατα από ότι πλήρωναν πριν. Κάτω από αυτήν την οικονοµική
πίεση οι Ιτιώτες µεγαλοαγρότες ίδρυσαν τον ελαιουργικό συνεταιρισµό.
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Εικόνα 3.40: Σκαρίφηµα κάτοψης συνεταιριστικού ελαιοτριβείου Ιτέας.

Γ3. Πεντεόρια: Ελαιοτριβείο της Κ. Κατσαληρού7
Το ελαιοτριβείο της Κατσαληρού, κατασκευάστηκε το 1930 και συνεχίζει να λειτουργεί µέχρι σήµερα.
Πέρασε από όλες τις τεχνολογικές φάσεις και σήµερα λειτουργεί µε φυγόκεντρα µηχανήµατα.
Γύρω στο 1950 προσαρµόστηκε κάθετα στην πρόσοψη και δεύτερο κτίριο µε πέδιλο από µπετόν και τσιµεντόπλινθα.
Η στέγη έχει ενισχυθεί µε µπετόν και αντικατασταθεί µε καινούργια.
Η είσοδος είναι τόσο από την κύρια όψη, όσο και από την παράπλευρη
αυτής, µέσω της αυλής.
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Εικόνα 3.41:
Το ελαιοτριβείο
της Κατσαληρού
στα Πεντεόρια.
Πηγή: Προσωπικό αρχείο,
φωτογραφία 2006.
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Εικόνα 3.42:
Το ελαιοτριβείο του Μαµαρέλη στα Πεντεόρια. Πηγή: ∆ήµος Άµφισσας.

Γ4. Πεντεόρια: Ελαιοτριβείο Μαµαρέλη
Το ελαιοτριβείο του Μαµαρέλη, άρχισε να λειτουργεί το 1930 και µόλις
το 2004 σταµάτησε τη λειτουργία του.
Πέρασε από όλες τις τεχνολογικές φάσεις. Τελευταία παρότι χρησιµοποιούσε φυγόκεντρα µηχανήµατα προτιµούσε να γίνεται η έκθλιψη της
ελιάς σε µεταλλικό αλώνι και όχι σε σπαστήρα.
Τα µηχανήµατα σήµερα αγοράστηκαν από το δήµο της Άµφισσας για το
µουσείο ελιάς που πρόκειται να γίνει στην Άµφισσα.
Το κτίριο είναι µονόχωρο πέτρινο και συµπληρώνεται µε στοιχεία από µπετόν και τσιµεντόπλινθους στις προεκτάσεις του, τόσο δίπλα στον αποθηκευτικό ηµιστεγασµένο χώρο, όσο και πίσω στον επίσης ηµιστεγασµένο
χώρο αποβολής των φύλλων της ελιάς, ο οποίος βρίσκεται σε ψηλότερο
επίπεδο.
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Οι πόρτες είναι ξύλινες σε αντίθεση µε τα παράθυρα τα οποία είναι σιδερένια µε υαλοπίνακες.
Η κεραµοσκεπή είναι εµφανής στο εσωτερικό του κτιρίου, όπως σε όλα τα
ελαιοτριβεία της περιοχής.

Εικόνα 3.43:
Το αλώνι του ελαιοτριβείου
του Μαµαρέλη
στα Πεντεόρια.
Πηγή: ∆ήµος Άµφισσας.
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Εικόνα 3.44: Σκαρίφηµα κάτοψης του ελαιοτριβείου Μαµαρέλη.
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Εικόνα 3.46:
Παράθυρο του ελαιοτριβείου
του Μαµαρέλη.
Εικόνα 3.45:
Πόρτα του ελαιοτριβείου
του Μαµαρέλη.
Πηγή: Προσωπικό αρχείο,
φωτογραφία 2006.

Πηγή: Προσωπικό αρχείο,
φωτογραφία 2006.
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Εικόνα 3.47:
Εσωτερικό συνεταιριστικού
ελαιοτριβείου στο Σερνικάκι.
Πηγή: Προσωπικό αρχείο,
φωτογραφία 2009.

3.1.4 Μονόχωρα ελαιοτριβεία ενός ορόφου µε πατάρι
∆1. Σερνικάκι: Συνεταιριστικό Ελαιοτριβείο
Το συνεταιριστικό ελαιοτριβείο είναι µονόχωρο µε εσωτερικό πατάρι.
Βρίσκεται στη βορειοδυτική απόληξη του οικοπέδου που στο σύνολό
του αριθµεί το ένα στρέµµα. Αγοράστηκε το 1940 από την κοινότητα
του Σερνικακίου και λειτούργησε ως το 19938. Στη βορειοανατολική
απόληξη του οικοπέδου λειτουργούσαν τα γραφεία του συνεταιρισµού.
Το κτίριο του ελαιοτριβείου είναι αµιγώς πέτρινο και φέρει µεταγενέστερη της αρχικής λειτουργίας του ελαιοτριβείου, κεραµοσκεπή. Επίσης τα ανοίγµατα είναι τοποθετηµένα περιµετρικά, τόσο στο ύψος του
παταριού όσο και στο ισόγειο. Κατά µήκος του δρόµου και προσκολληµένη στο κτίριο του ελαιοτριβείου υπάρχει κτισµένη αποθήκη.
Λόγω της έντονης υψοµετρικής διαφοράς του οικοπέδου, η εκφόρτωση
και το ζύγισµα των ελιών πραγµατοποιούνταν από την πίσω όψη, στο
πατάρι του ελαιοτριβείου και από εκεί µε καρύκι και ταινία κατέβαιναν
στο ισόγειο για την ελαιοποίηση.
Το κτίριο φιλοξένησε όλες τις τεχνολογικές φάσεις της ελαιοποίησης. Τα
µηχανήµατα της πρώτης και δεύτερης τεχνολογικής περιόδου αγοράστηκαν από το ελαιοτριβείο του Μαµαρέλη και µεταφέρθηκαν στα Πενταόρια. Κατά την τρίτη τεχνολογική περίοδο ελαιοποιούσε ένα τόνο
ελιών την ώρα.
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Εικόνα 3.48:
Το συνεταιριστικό ελαιοτριβείο
µε τα περιβάλλοντα κτίριά του,
στο Σερνικάκι.
Πηγή: Προσωπικό αρχείο,
φωτογραφία 2009.

c

m

y

k

194

Εικόνα 3.49: Το συνεταιριστικό ελαιοτριβείο και η αποθήκη του, στο Σερνικάκι. Πηγή: Προσωπικό αρχείο, φωτογραφία 2009.
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Εικόνα 3.50: Το συνεταιριστικό ελαιοτριβείο, στο Σερνικάκι. Πηγή: Προσωπικό αρχείο, φωτογραφία 2009.
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Εικόνα 3.51: Νότια όψη του ελαιοτριβείου του Η. ∆ηµητρίου. Πηγή: Προσωπικό αρχείο, φωτογραφία 2006.

3.2 ∆ίχωρα ελαιοτριβεία ενός
ορόφου
Ελάχιστα ελαιοτριβεία υπήρχαν τα οποία ήταν δίχωρα. Η παραγωγή
του λαδιού απαιτούσε µεγάλους ενιαίους χώρους. Μοναδική εξαίρεση
αποτελούν τα κτίρια που φέρουν διπλή δίρριχτη στέγη, στα οποία αναγκαστικά για να στηριχθεί η κεραµοσκεπή χωρίζονταν ο ενιαίος ορθογώνιος χώρος σε δύο µέρη, µε ξύλινα κατά µήκος δοκάρια που έφεραν
το βάρος της στέγης. Μοναδικό παράδειγµα για το νοµό αποτελεί το
ελαιοτριβείο του Η. ∆ηµητρίου στο Χρισσό.

1. Χρισσό: Ελαιοτριβείο Η. ∆ηµητρίου9
Το ελαιοτριβείο του Η. ∆ηµητρίου βρίσκεται στην περιοχή Άγ. Βασίλης
του Χρισσού. Κατασκευάστηκε το 1870 από την οικογένεια Πολίτη και
αγοράστηκε το 1916 από την οικογένεια ∆ηµητρίου.
Πέρασε από όλες τις τεχνολογικές φάσεις, υπήρξε χειροκίνητο, ζωοκίνητο, ατµοκίνητο και ηλεκτροκίνητο. Εκσυγχρονίστηκε πλήρως µε φυγόκεντρα µηχανήµατα και λειτούργησε µέχρι το 1981 όπου και
µετεγκατεστάθηκε στη βιοµηχανική ζώνη της Ιτέας10.
Το κτίριο είναι επίµηκες (1:3 η αναλογία του), τοποθετηµένο στο κέντρο
2,5 στρεµµάτων και φέρει διπλή δίρριχτη κεραµοσκεπή. Οι όψεις του
ελαιοτριβείου είναι απλές µε ελάχιστα ανοίγµατα. Στη δυτική όψη φέρει
επιβλητικό φουγάρο από πυρίµαχα τούβλα, στο οποίο έκαιγαν τον πυρήνα για να ζεστάνουν νερό ενώ στη δεύτερη τεχνολογική φάση τα µηχανήµατα κινούνταν µε τη βοήθεια του ατµού (ατµοκίνηση).
Στη νότια-κεντρική όψη έχει κατασκευαστεί, σε πρόσφατη χρονική περίοδο, σιλό, στο οποίο περισυνέλλεγαν το νωπό πυρήνα που απέµενε
µετά την πίεση των ελαιών.
Οι τοίχοι του ελαιοτριβείου είναι επιχρισµένοι τόσο εξωτερικά όσο και
εσωτερικά. Οι ωµόπλινθοι στηρίζονται σε πέτρινη βάση και είναι κτισµένοι ανάµεσα σε κεραµικά κοµµάτια, ενώ ξυλοδεσιές δένουν το κτίριο περιµετρικά.
Τα ανοίγµατα δεν είναι πολλά στις όψεις γι’ αυτό και είναι αρκετά µεγάλα. Τα παράθυρα είναι ξύλινα µε σιδερένια προστατευτικά κάγκελα
και µε εµφανείς τις ξυλοδεσιές στο πάνω µέρος του παραθύρου, τόσο
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Εικόνα 3.52: Σκίτσο κάτοψης ελαιοτριβείου ∆ηµητρίου.
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Εικόνα 3.53
∆υτική όψη του ελαιοτριβείου του Η. ∆ηµητρίου. Πηγή: Προσωπικό αρχείο, φωτογραφία 2006.
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Εικόνα 3.54: Τα κεντρικά στηρίγµατα
της στέγης µε τον εµφανή σκελετό.
Πηγή: Προσωπικό αρχείο,
φωτογραφία 2006.
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Εικόνα 3.55:
Τα ανοίγµατα
του ελαιοτριβείου.
Πηγή:
Προσωπικό αρχείο,
φωτογραφία 2006.
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εξωτερικά όσο και εσωτερικά. Οι πόρτες είναι µόνο δύο, µία σιδερένια
στην κεντρική-νότια όψη και µία ξύλινη στη βόρεια, ενώ φαίνεται ότι
παλιότερα υπήρχε άλλη µία επιπλέον βορινή, την οποία στη συνέχεια
έκλεισαν για λειτουργικούς λόγους.
Στο εσωτερικό φαίνεται ο σκελετός της ξύλινης δίρριχτης στέγης. Το
χώρο διαχωρίζει σειρά ξύλινων στηριγµάτων της σκεπής. Ενώ στη βόρεια όψη υπάρχει εντοιχισµένος φούρνος στον οποίο έβραζαν το νερό.
Η τροφοδοσία του νερού γίνονταν µέσω ενός εξωτερικού σωλήνα, ο
οποίος ήταν συνδεδεµένος µε κτιστή στέρνα στη βόρεια απόληξη του
οικοπέδου.
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Εικόνα 3.56:
Τα ανοίγµατα
του ελαιοτριβείου.
Πηγή:
Προσωπικό αρχείο,
φωτογραφία 2006.
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Εικόνα 3.57: Ο φούρνος.
Πηγή: Προσωπικό αρχείο, φωτογραφία 2006.
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Εικόνα 3.58: Το συγκρότηµα βιοµηχανιών των Τραχανά-Αβραµίκου στην Άµφισσα.
Πηγή: Προσωπικό αρχείο, φωτογραφία 2006.

3.3 Μονόχωρα ελαιοτριβεία
δύο ορόφων σε συνδυασµό
µε άλλες χρήσεις
Ελαιοτριβεία δύο ορόφων υπήρχαν επίσης λίγα και λειτουργούσαν σε
συνδυασµό µε άλλες επιχειρηµατικές δραστηριότητες (λ.χ. εµπορικές ή
παραγωγικές) και όχι µόνο. Σε αρκετές περιπτώσεις στον όροφο του
ελαιοτριβείου συστεγάζονταν και η οικία της οικογένειας του ιδιοκτήτη.

1. ΄Άµφισσα: Ελαιοτριβείο των Τραχανά-Αβραµίκου11
Το ελαιοτριβείο των Σ. Τραχανά και Π. Αβραµίκου ξεκίνησε τη λειτουργία
του το 1923. Ο Π. Αβραµίκος ζούσε στο Αµβούργο και εργαζόταν ως καπνέµπορας. Όταν γύρισε στα πάτρια εδάφη, έφερε µαζί του Γερµανό µηχανικό για να σχεδιάσει και να υλοποιήσει το κτίριο του ελαιοτριβείου, γι’
αυτό και διαφέρει τόσο πολύ από τα άλλα βιοµηχανικά κτίρια της περιοχής.
Για την ακρίβεια πρόκειται για συγκρότηµα βιοµηχανιών. Στο ισόγειο
του αριστερού κτιρίου λειτουργούσε ελαιοτριβείο και στον πάνω όροφο
καπναποθήκη. Στο κεντρικό ισόγειο κτίριο λειτουργούσε συσκευαστήριο τσιγάρων και στο δεξί κτίριο αλευρόµυλος. Τέλος στην πίσω απόληξη του οικοπέδου, σε ξεχωριστό οίκηµα, λειτουργούσε ξυλουργείο.
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Το συγκρότηµα των κτιρίων είναι κατασκευασµένο εξ ολοκλήρου από
πέτρα. Μάλιστα γύρω από τα ανοίγµατα και στις γωνίες του κτιρίου οι
πέτρες είναι λαξευτές. Όλη η επιφάνεια εκτός από τα σηµεία µε τις πελεκητές πέτρες, είναι επιχρισµένη µε τέτοιο τρόπο ώστε να αναδεικνύεται η πέτρα. Τόσο το αριστερό κτίριο, όσο και το δίδυµό του δεξί,
έχει πολλά µορφολογικά νεοκλασικά στοιχεία (κυκλικούς φεγγίτες, αετώµατα), απόρροια του επηρεασµού του, από τα αντίστοιχα Γερµανικά
βιοµηχανικά κτίρια της εποχής.
Στο συγκρότηµα υπήρξε ιδιαίτερα ανεπτυγµένη παραγωγή. Μάλιστα
το 1930 ήταν το µοναδικό κτίριο της περιοχή που διέθετε δύο αλεξικέραυνα.
Στο πίσω µέρος του ελαιοτριβείου υπήρχε χτιστός ενσωµατωµένος
φούρνος στον οποίο γινόταν η καύση του πυρήνα, ο οποίος διασώζεται µέχρι τις µέρες µας, σε αντίθεση µε το φουγάρο το οποίο δυστυχώς
δε διασώζεται.

Εικόνα 3.59: Το ελαιοτριβείο
των Τραχανά-Αβραµίκου στην Άµφισσα.
Πηγή: Προσωπικό αρχείο,
φωτογραφία 2006.
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Εικόνα 3.60: Το ξυλουργείο των Τραχανά-Αβραµίκου στην Άµφισσα. Πηγή: Προσωπικό αρχείο, φωτογραφία 2006.

Μεταξύ των ορόφων υπήρχε ξύλινο δάπεδο, το οποίο ήταν αγκυρωµένο µεταξύ των λίθων του ενός τοίχου και του άλλου.
Η κλίµακα που ένωνε το ισόγειο µε τον όροφο δε διασώζεται επίσης,
µιας και έχει υποχωρήσει όλος ο όροφος.
Πιθανά σηµεία τοποθέτησής της είναι η νότια εσωτερική όψη, δεξιά (στη
θέση που σήµερα είναι τοποθετηµένο το δίτροχο κάρο) ή η αντίστοιχη
της αριστερή.
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Εικόνα 3.61: Ο ενσωµατωµένος
φούρνος του ελαιοτριβείου.
Πηγή: Προσωπικό αρχείο,
φωτογραφία 2006.
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Εικόνα 3.62: Σκαρίφηµα κάτοψης ελαιοτριβείου Τραχανά-Αβραµίκου.

Οι πλαϊνές όψεις των δίδυµων κτιρίων, διέθεταν έξι παράθυρα στον
πάνω όροφο και πέντε στον κάτω.
Ενώ οι κύριες όψεις διέθεταν τρία παράθυρα στον επάνω όροφο και
δύο παράθυρα και µια πόρτα στον κάτω όροφο.
Τα παράθυρα και οι πόρτες ήταν απόλυτα συµµετρικά µεταξύ τους και
ήταν όλα ξύλινα.

Εικόνα 3.64:
Οι πόρτες
του ελαιοτριβείου.
Πηγή: Προσωπικό
αρχείο,
φωτογραφία 2006.

Εικόνα 3.63:
Τα παράθυρα
του ελαιοτριβείου.
Πηγή: Προσωπικό
αρχείο,
φωτογραφία 2006.
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Εικόνα 3.65: Το ελαιοτριβείο του Μηνά στο Γαλαξίδι. Πηγή: Προσωπικό αρχείο, φωτογραφία 2006.

2. Γαλαξίδι: Ελαιοτριβείο του Γ. Μηνά
Το ελαιοτριβείο του Γ. Μηνά, χτίστηκε το 1820. Το ισόγειο του κτιρίου
αρχικά λειτούργησε ως αποθήκη σίτου και εν συνέχεια (1930) ως λιοτρίβι, µέχρι το 1963. Από το 1977 και µετά µετατράπηκε σε εστιατόριο,
ενώ στον πάνω όροφο βρίσκεται η κατοικία της οικογένειας.
Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του ελαιοτριβείου αυτού ήταν η πρόσβαση
και η µεταφορά των ελιών, η οποία γινόταν κατευθείαν από τη θάλασσα. Εδώ και αρκετά χρόνια έχει γίνει πρόσχωση στη θάλασσα και
κατασκευή βεράντας.
Πρόκειται για διώροφο λιθόδµητο οίκηµα, µε πελεκητούς εµφανείς λίθους, στις γωνίες του κτιρίου και επικάλυψη στους αρµούς των λίθων
των όψεων. Το ισόγειο φέρει το ξύλινο πάτωµα του πρώτου ορόφου µε
εµφανή τα στοιχεία του.

3. ΄Άνω Σεργούλα: Ελαιοτριβείο Γκανιάτσου12
Το ελαιοτριβείο του Γκανιάτσου ξεκίνησε την λειτουργία του στις αρχές
του 20ου αιώνα και συνεχίζει να λειτουργεί µέχρι σήµερα, µε κλασική
τεχνολογία.
Πέρασε από τη ζωοκίνητη φάση στην ατµοκίνητη και ηλεκτροκίνητη µε
υδραυλικά πιεστήρια και παρέµεινε µέχρι σήµερα σε αυτή, χωρίς να
εκσυγχρονιστεί µε φυγόκεντρα µηχανήµατα.
Το κτίριο αρχικά ήταν όλο πέτρινο (αργολιθοδοµή), στη συνέχεια όµως
χτίστηκε ο πάνω όροφος µε σκελετό από µπετόν.
Αυτό είχε ως αποτέλεσµα να παραµείνει πέτρινο µόνο ένα ελάχιστο
µέρος του ισογείου κτιρίου του ελαιοτριβείου. Μέρος του συµπληρώθηκε µε τσιµεντόπλιθους.
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Εικόνα 3.66: Σκαρίφηµα κάτοψης ελαιοτριβείου Γκανιάτσου.

213

Εικόνα 3.67:
Ελαιοτριβείο του Γκανιάτσου
στην Άνω Σεργούλα.
Πηγή: Προσωπικό αρχείο,
φωτογραφία 2006.
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3.4 Πολύχωρα ελαιοτριβεία σε
συνδυασµό µε άλλες χρήσεις
1. Ιτέα: Ελαιοτριβείο Παπαλεξανδρή
Το βιοµηχανικό κτίριο του Παπαλεξανδρή13 κατασκευάστηκε το 1930.
Η µονάδα βρισκόταν εγκατεστηµένη στην παραλία της Ιτέας.
Παρήγαγε µέχρι το 193214 συστηµατικά λάδι και µετά περιστασιακά.
Η κύρια παραγωγή του όµως µέχρι πρόσφατα (καλοκαίρι του 2008)
ήταν το αλεύρι και τα υποπροϊόντα αλευροποιίας και εµπορίας δηµητριακών.
Η παραγωγή του λαδιού γινόταν στο πίσω µέρος του κτιρίου.
Το κτίριο αρχικά αποτελούνταν από δύο ισόγεια κτίρια και ένα τριώροφο ενδιάµεσο, µε δίρριχτες στέγες.
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Ενώ στο πίσω µέρος του τριώροφου κτιρίου υπήρχε ένα άλλο τριώροφο µε δώµα.
Μέχρι πρόσφατα στη θέση του αριστερού ισόγειου κτιρίου υπήρχε ένα
συµπληρωµατικό τούβλινο κτίριο µε µπετονένιο σκελετό.
Αντίστοιχο κτίριο από σιδηροπαγές σκυρόδεµα πλαισίωνε το πίσω
τριώροφο κτίριο.
Όλα τα άλλα ήταν πέτρινα µε ζώνες από µπετόν, µεταξύ των ορόφων.
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Εικόνα 3.68:
Ασπρόµαυρη φωτογραφία του ελαιοτριβείου του Παπαλεξανδρή στην Ιτέα.
Πηγή: Εµπορικός και Εξαγωγικός Σύλλογος Νοµού Φωκίδας.
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Εικόνα 3.69:
Το ανατολικό κτίριο,
στο οποίο στεγάζονταν
τα γραφεία.
Πηγή: Προσωπικό αρχείο,
φωτογραφία 2006.
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Εικόνα 3.70:
Ο κύριο πύργος
του ελαιοτριβείου-αλευρόµυλου
Παπαλεξανδρή στην Ιτέα.
Πηγή: Προσωπικό αρχείο,
φωτογραφία 2006.

Υπόµνηµα
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14

15

Βλ. Α. Ζαχαριάδης, (2004). Οικοδοµική Τεχνολογία. Θεσσαλονίκη: University Studio Press, σελ 39.
Οι πληροφορίες δόθηκαν από τους Γ. Αλτάνη και Γ. Αραβαντινό.
Οι πληροφορίες δόθηκαν από το Θ. Λέκκο, ιδιοκτήτη του ελαιοτριβείου.
Οι πληροφορίες δόθηκαν από τον Ε. Κατσούλη, ιδιοκτήτη του λιοριβιού.
Οι πληροφορίες δόθηκαν από τον Σταµατογίαννη, ιδιοκτήτη του ελαιοτριβείου.
Ο συνεταιρισµός σήµερα αριθµεί 350 µέλη εγγεγραµµένα ενώ και άλλοι 450 αγρότες
εξυπηρετούνται από αυτόν. Τα έσοδα του συνεταιρισµού προέρχονται:
α) από τις επιδοτήσεις του κράτους όταν γίνεται κάποια επένδυση (για το 1999 το ύψος των
επιδοτήσεων ανέρχεται στα 5.500.000 δρχ, λόγω αγοράς µηχανηµάτων µεταποίησης) β) από τα
δικαιώµατα της µετατροπής της ελιάς σε λάδι (η εισφορά των µελών είναι 10% της παραγωγής
του λαδιού) γ) από τις εισπράξεις των ενοικίων των δυο αποθηκών που ανήκουν στο συνεταιρισµό
δ) από την ανά χρόνο συνεισφορά των µελών του (2% από την επιδότηση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης) ε) από την πώληση του πυρήνα της ελιάς (ο πυρήνας είναι το 40% του ελαιοκάρπου).
Οι πληροφορίες δόθηκαν από το Μαµαρέλη και από τον Θ. Πανουργιά.
Οι πληροφορίες δόθηκαν από τον πρόεδρο του συνεταιρισµού τον Γ. ∆ηµητρίου.
Οι πληροφορίες δόθηκαν από τον οικονοµολόγο Η. ∆ηµητρίου, ιδιοκτήτη του αντίστοιχου
πλίνθινου ελαιοτριβείου στο Χρισσό.
Γύρω στο 1980 ψηφίστηκε νόµος που απαγόρευε την ύπαρξη ελαιοτριβείων µέσα σε οικισµούς,
λόγω των υπολειµµάτων µούργας που άφηνε η παραγωγή του λαδιού.
Οι πληροφορίες δόθηκαν από την Ασ. Σταµατοπούλου, ιδιοκτήτρια του οικήµατος και από τον
οδοντίατρο Η. Ρεκαΐτη.
Οι πληροφορίες δόθηκαν από τον παπά του χωριού και ιδιοκτήτη του ελαιοτριβείου, το Γκανιάτσο.
Οι πληροφορίες δόθηκαν από τον Π. Παπαλεξανδρή, ιδιοκτήτη του αλευρόµυλου.
Αιτία δηµιουργίας της επιχείρησης ήταν η γεωγραφική θέση της επιχείρησης. Η µεγαλύτερη παραγωγή
αλευριού και σίτου γινόταν και γίνεται στη Βόρεια Ελλάδα. Για να µεταφερθεί στη Νότια (Πελοπόννησο
και Κρήτη) έπρεπε να περάσει από τη Φωκίδα. Οι πρώτες ύλες, το σιτάρι και το Καλαµπόκι κατά 80%
εισάγεται από το εξωτερικό (Γαλλία, Γερµανία, Αγγλία) και κατά 20% από τη Θεσσαλία και τη
Μακεδονία. Ο αλευρόµυλος παρήγαγε 13.000 τόνους δηµητριακά, 9.500 τόνους αλεύρι και 3.500
υποπροϊόντα (πίτουρα κτλ.). Οι πληροφορίες δόθηκαν από τον Π. Παπαλεξανδρή.
Το έτος 2006 είχε ανακηρυχθεί επίσηµα από το Υπουργείο Ανάπτυξης ως «Έτος Ελιάς και
Eλαιολάδου». Με την ευκαιρία αυτή ο ∆ήµος Άµφισσας, µε ∆ήµαρχο τότε το Νικόλαο ∆ηµ.
Φουσέκη, διοργάνωσε µια σειρά εκδηλώσεων µε τίτλο «Καινοτοµώντας στην Ελιά» σε
συνεργασία µε την Τοπική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.∆.Κ.) του Νοµού Φωκίδας και την
Εταιρεία «Πρωτοβουλία Φωκίδα», η οποία συνεισέφερε σχεδόν το συνολικό ποσό της
οικονοµικής κάλυψης των δραστηριοτήτων. Στα πλαίσια αυτών των εκδηλώσεων,
πραγµατοποιήθηκαν δύο (2) πανελλήνιοι διαγωνισµοί. Ο πρώτος διαγωνισµός ήταν
Φωτογραφικός. Έγινε σε συνεργασία µε το περιοδικό «Φωτογράφος» της εφηµερίδας
«Καθηµερινή». Είχε θέµα «Η Ελιά, το Λάδι και ο Πολιτισµός τους» και παρουσιάστηκε στα τεύχη
145 - Ιανουάριος 2006, 146 - Φεβρουάριος 2006, 147 - Μάρτιος 2006, 148 - Απρίλιος 2006 και
149 - Μάιος 2006. Τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού παρουσιάστηκαν στο τεύχος 152 Αύγουστος 2006 του περιοδικού «Φωτογράφος» της «Καθηµερινής». Ο δεύτερος διαγωνισµός
ήταν Ζωγραφικός και πραγµατοποιήθηκε µε ευθύνη του «Εργαστηρίου Εικαστικών Τεχνών του
∆ήµου Άµφισσας» που το διηύθυνε τότε ο Γιώργος Σκυλογιάννης. Είχε τον ίδιο τίτλο «Η Ελιά, το
Λάδι και ο Πολιτισµός τους» και έλαβαν µέρος σ’ αυτόν µαθητές των εικαστικών εργαστηρίων
∆ήµων από ολόκληρη την Ελλάδα. Τα βραβεία και των δύο διαγωνισµών απονεµήθηκαν στους
νικητές στις 16.12.2006 στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο ∆ελφών κατά τη διάρκεια έκθεσης
έργων και από τους δύο διαγωνισµούς. Το σύνολο των φωτογραφιών και των ζωγραφικών έργων
των διαγωνισµών αυτών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας «Πρωτοβουλία Φωκίδα».
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∆ηµήτρης Τουφντούλας - ∆ήµος Αγρινίου: Τέταρτο Βραβείο Παιδικού Πανελλήνιου ∆ιαγωνισµού του ∆ήµου Άµφισσας,
µε θέµα την ελιά. Πηγή: «Πρωτοβουλία Φωκίδα»15.

40 Κεφάλαιο:

Οι Τύποι Αποθηκών Βρώσιµης
Ελιάς του Νοµού

Παναγιώτης Τσινταβής - ∆ήµος Άµφισσας: Παιδικός Πανελλήνιος ∆ιαγωνισµού του ∆ήµου Άµφισσας,
µε θέµα την ελιά. Πηγή: «Πρωτοβουλία Φωκίδα»7.
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Εικόνα 4.1: Οι Σαλωνίτικες ελιές.
Πηγή: Γ. Κουλελής.

Η

ελιά της περιοχής κατά κύριο λόγο είναι βρώσιµη, για αυτό και
αναπτύχθηκε πολύ το εµπόριό της. Από το λιµάνι της Ιτέας γινόταν η µεταφορά και η εξαγωγή των ελιών. Στις αρχές του
20ου αιώνα αναπτύχθηκε στην Ιτέα, ένας ολόκληρος κλάδος µε πολλούς εµπορικούς και εξαγωγικούς οίκους βρώσιµης ελιάς.

4.1 Η παραγωγή
και εµπορία της ελιάς
Οι ελιές τινάζονταν µε µακριές βέργες και περισυλλέγονταν από τα δίχτυα τα οποία είχαν στρώσει οι εργάτες κάτω από τα δέντρα. Μετά τη
συλλογή τους τοποθετούνταν σε κοφίνια και µεταφέρονταν µε κάρα
στις κατοικίες των παραγωγών. Εκεί γινόταν η διαλογή των ελαιών πρός
ελαιοποίηση (χαµάδα) και εµπόριο.
Οι βρώσιµες ελιές διαχωρίζονταν από τους παραγωγούς στις αποθήκες των κατοικιών τους ανάλογα µε το µέγεθός και το είδος. Πιο συγκεκριµένα, ως προς το µέγεθος κατηγοριοποιούνται σε Α΄, Β΄, Γ΄ κλάση,
ενώ οι ακόµα µικρότερες έφεραν την ονοµασία «χανδρί». Ως προς το
είδος διακρίνονταν στις ζαρωµένες ή θρούµπες και στις γυαλερές. Στη
συνέχεια οι µεσίτες αναλάµβαναν να πουλήσουν τις ελιές των παραγωγών στους εµπόρους.
Ο εκάστοτε µεσίτης λοιπόν έπαιρνε δείγµα από τις κάδες των παραγωγών µε την βοήθεια ενός αυτοσχέδιου εργαλείου. Επρόκειτο για ένα
κοντάρι που στην απόληξη του είχε µια κούπα, και το οποίο έµπαινε βαθειά στον κάδο έτσι ώστε να συλλέγει από κάτω προς τα πάνω της ελιές.
Αυτό γινόταν έτσι ώστε το δείγµα να είναι αντιπροσωπευτικό. Η διαδικασία επαναλαµβανόταν από τον µεσίτη σε όλες τις κάδες των παραγωγών. Εν συνέχεια γινόταν η τιµολόγηση των ελαιών ανάλογα µε την
κατηγορία και το µέγεθός τους.
Οι ελιές µεταφέρονταν µε κάρα στους εµπόρους-αποθήκες και τοποθετούνταν σε µεγάλους κάδους µε άλµη (σαλαµούρα). Η άλµη παρασκευάζονταν µε χλιαρό νερό και αλάτι και την ήλεγχαν µε ένα γράδο.
Στην αποθήκη γίνοταν νέα διαλογή της ελιάς. Αρχικά η διαλογή γίνονταν µε το χέρι από εργάτριες, εν συνέχεια µε διαλογείς και αργότερα µε
πιο εξελιγµένα µηχανήµατα (διαλογείς µε ταινία-ιµάντα ταινιών).
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Εικόνα 4.2:
Το µάζεµα της ελιάς.
Πηγή: Προσωπικό
αρχείο, φωτογραφία
2006.
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Εικόνα 4.3:
Η διαλογή της ελιάς µε τα χέρια.
Πηγή: Κολοβός, 1997.

Εικόνα 4.4:
Αρχικός ∆ιαλογέας από το εργοστάσιο
της Krinos Foods.
Πηγή: Προσωπικό αρχείο,
φωτογραφία 2006.
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Εικόνα 4.5:
Νεότεροι διαλογείς
από το εργοστάσιο της Krinos Foods
Πηγή: Προσωπικό αρχείο,
φωτογραφίa 2006.
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Εικόνα 4.6: Νεότεροι διαλογείς από το εργοστάσιο της Krinos Foods.
Πηγή: Προσωπικό αρχείο, φωτογραφίa 2006.

Οι γυαλερές ελιές, στην αποθήκη χωρίζονταν1 σε χαντρί, small, large,
extra large, Jumbo, extra Jumbo και τοποθετούνταν σε ξεχωριστά ξύλινα βαρέλια. Οι ζαρωµένες (θρούµπα) πωλούνταν σε λιανέµπορα για
να τις φτιάξει. Σε περίπτωση που η επεξεργασία γινόταν από τον ίδιο τον
χονδρέµπορα, ακολουθούνταν η εξής διαδικασία. Κρατούσε κάποιες
µέρες τις ζαρωµένες ελιές, αλατισµένες, στη συνέχεια τις έπλενε µε ξύδι
ή κρασί και µετά τις αποθήκευε σε δοχεία µε λίγο λάδι και ρίγανη.
Όταν οι ελιές συσκευάζονταν στα ξύλινα βαρέλια µεταφέρονταν µε
κάρα από τους καραγωγείς, στους προορισµούς πώλησης ή στο λιµάνι
της Ιτέας για την από εκεί µεταφορά τους. Από το 1955 ταυτόχρονα µε
τα ξύλινα βαρέλια συσκεύαζαν τις ελιές σε µεταλλικά δοχεία των 5
κιλών και των 17 κιλών. Το 1967 αντικαταστάθηκαν πλήρως τα µεταλλικά δοχεία και τα ξύλινα βαρέλια, µε πλαστικά βαρέλια των 2,3,5,17,50,
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Εικόνα 4.7:
Μεταφορά ελιών στο ελαιοτριβείο.
Πηγή: Προσωπικό αρχείο, φωτογραφία 2006.
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Εικόνα 4.8:
Μεταφορά βαρελιών µε κάρα,
από την αποθήκη του Τουλιάτου.
Πηγή: Αρχείο Π. Εξηντάρη.
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Εικόνα 4.9:
Βαρέλια µε ελιές στο λιµάνι της Ιτέας,
έτοιµα για φόρτωση σε πλοίο.
Πηγή: Αρχείο Λ. Κατόπη.

Εικόνα 4.10:
Φόρτωση βαρελιών
µε τη µαούνα,
φωτογραφία 1928.
Πηγή: Αρχείο πολιτιστικού
συλλόγου «Ο δεσµός».
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Εικόνα 4.11:
Φόρτωση µεταλλικών δοχείων
από τους λιµενεργάτες στο λιµάνι.
Πηγή: Αρχείο Λ. Κατόπη.

c

m

y

k

300 κιλών. Από το 1975 και έπειτα σταµάτησαν σχεδόν τις περισσότερες µεγάλες συσκευασίες και άρχισαν να κάνουν πιο εκλεκτές τις ελιές
σε γυάλινα µικρά βάζα. Γεµίζουν πλέον τις ελιές µε πιπεριές και αµύγδαλα ενώ φτιάχνουν και πάστες ελιών τα λεγόµενα «πατέ».
Η παραγωγή τυποποιήθηκε και βιοµηχανοποιήθηκε πλήρως µε µηχανήµατα που υποστηρίζουν τις αντίστοιχες λειτουργίες. Σήµερα λειτουργούν πέντε µονάδες επεξεργασίας και τυποποίησης βρώσιµης ελιάς
και δεκαεννιά µονάδες ελαιοτριβείων στο νοµό Φωκίδας.
Επωνυµία
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Έδρα

ΕΛΚΟ Τρόφιµα
ΑΕ

Ιτέα

Ίδρυση
/ επέκταση
2001

Αναγνωστάκου
ΥΙΟΙ ΑΕ

Σερνικάκι

2000/2004

125,50

Ένωση
Γεωργικών
Συνεταιρισµών
Άµφισσας
KRINOS FOODS
AE

Άµφισσα

1969

21,50

Ιτέα

1978/1983

459,70

/2001

45,0

Επεξεργασία
και
τυποποίηση
ελαιών
Επεξεργασία
και
τυποποίηση
ελαιών
Επεξεργασία
και
τυποποίηση
ελαιών
Επεξεργασία
και
τυποποίηση
ελαιών
Ελαιοτριβείο

2003
1985/1997
1995/2001

47,50
52,25
85,75

Ελαιοτριβείο
Ελαιοτριβείο
Ελαιοτριβείο

84,75

Ελαιοτριβείο

86,00

Ελαιοτριβείο

Γκανιάτσου
Σεργούλα
Νικολίτσα &
Ανδρέα ΕΕ.
Σχοινά Μαρία
Τολοφώνα
Πολίτη Κ. Ελένη Τολοφώνα
Πασιάκος Γ.
Γλυφάδα
& Υιοί ΟΕ ∆ΕΒΕ
Πασιάκος Γ.
Ελαία
& Υιοί ΟΕ ∆ΕΒΕ
Σπηλιά
∆ιαµαντής
Ερατεινή
∆ηµήτριος

1992/1999

Ισχύς
HP
73,25

Είδος

Αγροτικός
Χρισσό
Συνεταιρισµός
Χρισσού
Κουτρούκης
Αγ. Σπυρίδων
∆ηµήτριος
Ελαιουργικός
Ιτέα
Συν/µός Ιτέας
Κίρρας
Παπαδρόσου
Τολοφώνα
Παρασκευή
Κατσαληρού
Πέντε Όρια
Αικατερίνη
Σουλάνζος
Αγ. Πάντες
Γεώργιος
Αγροτικός
Άµφισσα
Συν/µός
Άµφισσας
Γεωργικός
∆εσφίνα
Συν/µός
∆εσφίνας
Κατσαγούνος
Άµφισσα
Παν. & Ελένη
Μπήτου Ο.Ε.
∆ηµητρίου
Ε.Ο.
∆ήµος & Σία ΟΕ Άµφισσας
- Ιτέας
Κοκκίνος Νικ. & Άµφισσα
ΣΙΑ ΟΕ
Αντωνόπουλος
Ευπάλιο
Λεωνίδας
& Σια ΟΕ
Κουτσούκης Αγ. Σπυρίδωνας
Ανδρέας

Ελαιουργική
Φωκίδας ΑΕ

Άµφισσα

2002

90,36

Ελαιοτριβείο

2007

70,00

Ελαιοτριβείο

2006

145,20

Ελαιοτριβείο

/2006

94,25

Ελαιοτριβείο

1969/2000

32,50

Ελαιοτριβείο

1991/2002

60,00

Ελαιοτριβείο

1961/2001

72,20

Ελαιοτριβείο

1982/2000

60,00

Ελαιοτριβείο

/2003

110,45

Ελαιοτριβείο

1983/2000

116,50

Ελαιοτριβείο

2001

117,50

Ελαιοτριβείο

1977/2000

152,00

Ελαιοτριβείο

1981/2003

117,50

Επεξεργασία
και
τυποποίηση
ελαιών
Ελαιοτριβείο

2008

165,00
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Πίνακας 4.1:
Τα ελαιοτριβεία και συσκευαστήρια
ελαιών σε λειτουργία.
Πηγή: ∆ιεύθυνση Γεωργίας, 2009.

c

m

y

k

Εικόνα 4.12: Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισµών Άµφισσας.
Πηγή: Προσωπικό αρχείο, φωτογραφία 2009.
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Εικόνα 4.13:
Ένα από τα σύγχρονα
εργοστάσια συσκευασίας
και εµπορίας ελαιών
της Krinos Foods.
Πηγή:
Αρχείο Ε. Μοσκαχλαϊδή.
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Εικόνα 4.14:
Σαλωνίτικες ελιές.
Πηγή: Γ. Κουλελής.
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4.2 Τα κτίρια επεξεργασίας και
εµπορίας βρώσιµης ελιάς
Τα κτίρια επεξεργασίας και εµπορίας βρώσιµης ελιάς χωρίζονται σε αυτά
των παραγωγών και σε αυτά των εµπόρων. Οι παραγωγοί αποθήκευαν
της ελιές τους µέχρι να τις πουλήσουν στο ισόγειο του σπιτιού τους.
Ενώ οι έµποροι είχαν ξεχωριστές εγκαταστάσεις.

4.2.1 Κτίρια αποθήκες παραγωγών ελιάς
Οι κατοικίες των παραγωγών (νοικοκυραίων) ήταν είτε λιθόδµητες, είτε
(οι περισσότερες) πλινθόδµητες, διώροφες. Η περιοχή γνώρισε µεγάλη
ανάπτυξη τον 19ο αιώνα, χτίστηκαν πολλές κατοικίες τόσο λαϊκής αρχιτεκτονικής όσο και νεοκλασικού τύπου.
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Στο ισόγειο ήταν οι αποθήκες της οικογένειες µε τις κάδες και τους πάγκους διαλογής ελιάς και στον όροφο η οικία. Λόγω της µεγάλης οικιστικής ανάπτυξης της Ιτέας στον 20ο αιώνα, ελάχιστα σπίτια παραγωγών
διασώζονται µέχρι σήµερα. Θα γίνει προσπάθεια από τα εναποµείναντα
κτίρια και από αυτά που υπάρχουν σε φωτογραφικό αρχείο να κατηγοριοποιηθούν και να παρουσιασθούν σύµφωνα µε τα τυπολογικά και
µορφολογικά τους στοιχεία.

Εικόνα 4.15:
Οικία και αποθήκες
Ζαφειράκη στην Ιτέα.
Πηγή: Κουρεµένος, 1987.

Οι αποθήκες των παραγωγών χωρίζονταν σε: α) ∆ιώροφες αποθήκες
ελιάς πλινθόδµιτες σε συνδυασµό µε άλλες χρήσεις και β) ∆ιώροφες
αποθήκες παραγωγών ελιάς λιθόδµητες, σε συνδυασµό µε άλλες χρήσεις.

Α. ∆ιώροφες αποθήκες παραγωγών ελιάς
πλινθόδµητες, σε συνδυασµό µε άλλες χρήσεις
Οι πλινθόδµητες αποθήκες ελιάς σε συνδυασµό µε άλλες χρήσεις ήταν
διώροφες. Στο ισόγειο ήταν οι αποθηκευτικοί χώροι και το κλιµακοστάσιο, ενώ στον όροφο ήταν η κατοικία.
Το κλιµακοστάσιο βρισκόταν στην άκρη του ισογείου και έδινε τη δυνατότητα πρόσβασης στην κατοικία άµεσα από το δρόµο, ενώ ταυτόχρονα εξασφάλιζε την είσοδο στην αποθήκη του ισογείου εσωτερικά µε
ξεχωριστή πόρτα εντός του κλιµοκοστασίου.
Η βάση του ισογείου ήταν πέτρινη (αργολιθοδοµή) ενώ στη συνέχεια
χτίζονταν οι ωµόπλινθες που συγκρατούνταν µε τη βοήθεια ξυλοδεσιάς ανά εξήντα περίπου εκατοστά. Το ισόγειο έφερνε ξύλινο δάπεδο
το οποίο στήριζε τον όροφο.
Ο χώρος των αποθηκών στο ισόγειο είχε πολλές πόρτες και λίγα µικρά
παράθυρα. Οι πόρτες βρίσκονταν στη µεριά του δρόµου, ήταν ιδιαίτερα ψηλές και είχαν στο πάνω µέρος τους άνοιγµα µε σιδεριά για την
εξυγίανση του χώρου ή τζάµι για το φωτισµό του χώρου.
Σε κάποιες άλλες κατοικίες η αποθήκη εκτεινόταν δεξιά ή αριστερά της
κατοικίας σε ισόγειο κτίσµα. Η ανάγκη της επέκτασης της αποθήκης
οφειλόταν στη µεγάλη ανάπτυξη της παραγωγής. Μάλιστα στο νέο
συµπληρωµατικό κτίριο, η µία είσοδος ήταν διπλή προκειµένου να χωράει το κάρο που εισερχόταν στο εσωτερικό του.
Σε αυτή την κατηγορία συναπαντούµε την οικία Ζαφειράκη, την οικία
Παπαλεξανδρή και την οικία Πιλάλα. Οι οικίες Ζαφειράκη και Παπαλεξανδρή κατεδαφίστηκαν, ενώ η οικία Πιλάλα έχει εγκαταλειφθεί.
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Εικόνα 4.16: Πόρτα οικίας Πιλάλα.
Πηγή: Προσωπικό αρχείο,
φωτογραφία 2006.

Εικόνα 4.17: Κάδες.
Πηγή: Προσωπικό αρχείο,
φωτογραφία 2006.

Β. ∆ιώροφες αποθήκες παραγωγών ελιάς
λιθόδµητες, σε συνδυασµό µε άλλες χρήσεις
Οι λιθόδµητες αποθήκες παραγωγών ελιάς, σε συνδυασµό µε άλλες
χρήσεις ήταν και αυτές διώροφες. Στο ισόγειο ήταν οι αποθηκευτικοί
χώροι και το κλιµακοστάσιο, ενώ στον όροφο ήταν η κατοικία. Σε πολλές περιπτώσεις συναντούµε µονόχωρο υπόγειο (κάτοψη υπογείου, τοµή).
Το κλιµακοστάσιο βρισκόταν στην άκρη του ισογείου και παρείχε τη
δυνατότητα πρόσβασης στην κατοικία άµεσα από το δρόµο, ενώ ταυτόχρονα εξασφάλιζε την είσοδο στην αποθήκη του ισογείου εσωτερικά
µε ξεχωριστή πόρτα εντός του κλιµοκοστασίου (κάτοψη ισογείου).
Το ισόγειο είχε ξεχωριστή είσοδο από τη µεριά του δρόµου, που οδηγούσε σε διάδροµο, ο οποίος συνέδεε όλους τους αποθηκευτικούς χώρους και οδηγούσε στον ακάλυπτο χώρο του κτιρίου. Η είσοδος στην
κατοικία µπορούσε να πραγµατοποιηθεί και από το πίσω µέρος του κτιρίου,
από την κλίµακα της αυλής.
Η αποθήκη εκτείνονταν δεξιά της κατοικίας σε ισόγειο κτίσµα, το οποίο
έδινε τη δυνατότητα να λειτουργεί η άνοψή του ως βεράντα για την κατοικία του πρώτου ορόφου (όψη).
Οι πόρτες του ισογείου βρίσκονταν κυρίως στη µεριά του δρόµου, ήταν
ιδιαίτερα ψηλές και µεγάλες, ώστε να διεξάγεται εύκολα η µεταφορά
και η αποθήκευση των ελιών.
Κάποιες µάλιστα είχαν στο πάνω µέρος τους, άνοιγµα µε σιδεριά ή τζάµι για
την εξυγίανση και το φωτισµό του χώρου. Με τον τρόπο αυτό εξάλλου,
επιτυγχάνονταν σε ικανοποιητικό βαθµό και ο φωτισµός των αποθηκών.
Οι οικίες Αγουροπούλου και Στοφόρου είναι και αυτές µονώροφες µε
αποθηκευτικούς χώρους στο ισόγειο, που εκτείνονται στις πλάγιες όψεις
του κτιρίου µε κατοικία στον όροφο. Η τοιχοποιία του ισογείου είναι
ισόδοµη µε πελεκητές πέτρες και ο όροφος έχει διακόσµηση νεοκλασική. Η οικία Αγουρόπουλου φέρει ξύλινη κεραµοσκεπή στέγη µε
ακροκέραµα, ενώ η οικία Στοφόρου περίτεχνο στηθαίο.
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Εικόνα 4.18: Τύπος σπιτιού µε αποθήκη µικτής αρχιτεκτονικής στην Ιτέα.
Από αριστερά προς τα δεξιά, πάνω: κάτοψη ορόφου, όψη, τοµή,
κάτω: κάτοψη ισογείου, κάτοψη υπογείου.
Πηγή: Κουρεµένος,1987.

4.2.2 Κτίρια αποθήκες εµπόρων ελιάς
Οι έµποροι της ελιάς έφτιαχναν κυρίως, µονώροφες πέτρινες αποθήκες
οι οποίες βρίσκονταν σε κοντινό µέρος µε τις κατοικίες τους. Εξαίρεση
αποτελούν οι εξαγωγικοί οίκοι των Κουτσουλιούτσου και Κουτσούκου,
οι οποίες βρίσκονταν σε άµεση σχέση µε την πλινθόκτιστη κατοικία της
οικογένειας, καθώς και του Λιδωρίκη, η οποία φιλοξενούταν στο ισόγειο της λιθόκτιστης κατοικίας του.
Τα κτίρια των αποθηκών των εµπόρων χωρίζονται τυπολογικά σε: α)
∆ιώροφες αποθήκες εµπόρων ελιάς πλινθόδµητες, σε συνδυασµό µε
κατοικία, β) ∆ιώροφες αποθήκες εµπόρων ελιάς λιθόδµητες, σε συνδυασµό µε κατοικία, γ) Μονώροφες πλινθόδµητες αποθήκες εµπόρων
ελιάς, δ) Μονώροφες λιθόδµητες αποθήκες εµπόρων ελιάς.

Α. ∆ιώροφες αποθήκες εµπόρων ελιάς
πλινθόδµητες, σε συνδυασµό µε κατοικία
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∆ιώροφες αποθήκες εµπόρων ελιάς πλινθόδµητες, σε συνδυασµό µε κατοικία υπήρξαν µόνο δύο και αποτελούσαν ένα συγκρότηµα µε την κατοικία της οικογένειας των ιδιοκτητών. Οι αποθήκες βρίσκονταν στο ισόγειο
της κατοικίας και στην προέκταση του ισογείου, πέραν του ορόφου.
Η λειτουργία του εµπορικού οίκου στο ισόγειο της κατοικίας αλλά και
στη γειτνίαση του µε αυτήν, οφείλεται στη µεν αποθήκη του Κουτσούκου στο γεγονός όντας από τους παλαιότερους εξαγωγικούς οίκους και
γι΄αυτό ξεκίνησε να εµπορεύεται στο χώρο που είχε ήδη, στη δε αποθήκη Κουτσουλιούτσου στο ότι διέθετε µεγάλη έκταση γύρω από την
κατοικία του.
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ

Α. ∆ιώροφες
πλινθόδµητες
σε συνδυασµό
µε κατοικία
1. Κουτσουλιούτσου
2. Κουτσούκου

Β. ∆ιώροφες
λιθόδµητες
σε συνδυασµό
µε κατοικία
1. Τουλιάτου
2. Λιδωρίκη

Γ. Μονώροφες
πλινθόδµητες

∆. Μονώροφες
λιθόδµητες

1. Μοσκαχλαϊδή
2. Γάτου

3.Τουλιάτου-Λάϊου/
Μοσκαχλαϊδή

3. Πετρόπουλων

3. Γερεντέ

1. Κονιάκου
2. ∆ρακάκηΚαραγκούνη
4. Γεωργούλη

Πίνακας 4.2: Τυπολογία κτιρίων
αποθηκών εµπόρων ελιάς.
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Εικόνα 4.19: Οικία Αγουροπούλου.
Πηγή: Κουρεµένος, 1987.
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Εικόνα 4.20: Νεοκλασικός διάκοσµος.
Πηγή: Προσωπικό αρχείο, φωτογραφία 2006.

c

m

y

k

240

Εικόνα 4.21: Οικία και αποθήκες Κουτσουλιούτσου (νοτιοδυτική όψη).
Πηγή: Προσωπικό αρχείο, φωτογραφία 2006.

Α1. Αποθήκη Κουτσουλιούτσου2
Ο εξαγωγικός οίκος των αδελφών Κουτσουλιούτσου ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1920. Οι Aφοί Κουτσουλιούτσου κατάγονταν από τον
Eλαιώνα (Τοπόλια) ενώ δραστηριοποιούνταν εµπορικά στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου.
Στις αρχές του 20ου αιώνα κατασκεύασαν την οικία τους στην Ιτέα έτσι
ώστε να δύνανται να ελέγχουν από εκεί το εµπόριο της ελιάς. Η επιχείρησή τους αυτή λειτουργεί µέχρι σήµερα µε έδρα τη Στυλίδα. Το συγκρότηµα καταλαµβάνει το ένα τρίτο ενός µεγάλου οικοδοµικού
τετραγώνου. Το κεντρικό κτίριο είναι µονώροφο. Στο ισόγειο βρίσκονται τα γραφεία και µέρος των αποθηκών ενώ στον πάνω όροφο βρίσκεται η κατοικία.
Η δυτική και νότια όψη του κτιρίου βλέπει σε κεντρικούς κάθετους δρόµους. Η ανατολική όψη συνορεύει µε τις αποθήκες του Κουτσούκου, ενώ
η βόρεια είναι αυτή που έχει τον κύριο όγκο των αποθηκών που εκτείνονται περιµετρικά του κεντρικού κτιρίου, και διαθέτει αλάνα στην οποία
τοποθετούνταν τα βαρέλια µε τις ελιές προς φόρτωση και διάθεση.
Ο διάκοσµος του κεντρικού κτιρίου έχει πολλά νεοκλασικά στοιχεία.
∆εξιά και αριστερά των παραθύρων υπάρχουν γύψινα στοιχεία µιµούµενα τον κορινθιακό ρυθµό τα οποία φέρουν στην απόληξη τους φουρούσια και υποστηρίζουν το γραµµικό πλαίσιο της στέγης. Η στέγη
περιµετρικά διακοσµείται µε ακροκέραµα.
Το κεντρικό κτίριο είναι κτισµένο µέχρι τη βάση του µε πέτρα και από
εκεί και πέρα είναι όλο πλινθόδµητο µε ενδιάµεσες ζώνες από ξυλοδεσιές. Το κλιµακοστάσιο του κεντρικού κτιρίου καθώς και ένα µεγάλο
µέρος της ανατολικής αποθήκης έχει υποστηριχθεί µε µεταγενέστερα
στοιχεία από µπετόν.
Στο σηµείο σύνδεσης της ανατολικής αποθήκης µε το κεντρικό κτίριο
υπάρχει µεταγενέστερο άνοιγµα παράθυρου και πόρτας. Το παράθυρο
εκτείνεται από το άνω σηµείο της λίθινης βάσης µέχρι και το σηµείο
κοπής του πλινθόδµητου τοίχου, ο οποίος σχηµατίζει δοκάρι µε τη βοήθεια ξύλινων µικρών σανίδων, «µπαγδατί».
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Εικόνα 4.22: Σκαρίφηµα κάτοψης αποθήκης εµπορίας ελιάς Κουτσουλιούτσου.

Σε πολλά σηµεία της οροφής του κεντρικού κτιρίου του πρώτου ορόφου υπάρχει κατασκευή µε ξύλινες µικρής διαµέτρου σανίδες σοβατισµένες (µπαγδατί), που λειτουργούν ως ψευδοροφή και φέρουν την
κεραµοσκεπή στέγη.
Η αποθήκη του κεντρικού κτιρίου φέρει ξύλινο δάπεδο, το οποίο σε
πολλά σηµεία έχει καταρρεύσει. Η οροφή των αποθηκών όπως επίσης
και η οροφή του πρώτου ορόφου του κεντρικού κτιρίου φέρει µεταλλικούς δοκούς µε ενδιάµεσα τούβλα, µπουντρελοτής κατασκευής.
Στη νότια πλευρά του κεντρικού κτιρίου βρίσκονταν τα γραφεία της
αποθήκης τα οποία χωρίζονταν µε ξύλινη τζαµωτή κατασκευή, από
τους άλλους χώρους της αποθήκης.
∆ιάσπαρτα στο χώρο υπάρχουν µεγάλες ξύλινες κάδες. Ιδιαίτερα στη
βόρεια αποθήκη βρίσκεται ακόµα ο κύριος όγκος µε τις κάδες, καθώς
και ξύλινη µικρή κλίµακα µε πλατφόρµα, η οποία βοηθούσε στο να γίνεται το γέµισµα και ο καθαρισµός των κάδων.
Όλοι οι χώροι, τόσο του ισογείου όσο και του ορόφου είναι ψηλοτάβανοι (γύρω στα τέσσερα µέτρα). Τα ανοίγµατα είναι ξύλινα και ιδιαίτερα ψηλά. Οι πόρτες του κεντρικού κτιρίου που βλέπουν σε εξωτερικό
χώρο είναι δίφυλλες µε τζαµωτά ανοίγµατα. Ενώ αυτές που είναι εσωτερικές, είναι αµιγώς ξύλινες.
Οι πόρτες των αποθηκών είναι και αυτές ξύλινες δίφυλλες και έχουν
φεγγίτες µε σιδεριά. Τα παράθυρα του κεντρικού κτιρίου του ορόφου
είναι δίφυλλα µε υαλοπίνακες και φεγγίτες, ενώ τα παράθυρα των αποθηκών είναι τρίφυλλα µε υαλοπίνακες και εξωτερικά παντζούρια.
Το κτίριο παρουσιάζει φθορές και βλάβες που οφείλονται κυρίως σε
περιβαλλοντικές δράσεις (γήρανση, διάβρωση), στην παλαιότητα της
κατασκευής και στην έλλειψη συντήρησης για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Ουσιαστικά έχει εγκαταλειφθεί και λειτουργεί µόνο ως αποθηκευτικός χώρος.
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Εικόνα 4.23:
Πόρτα και τοιχοποιία κτιρίου.
Πηγή: Προσωπικό αρχείο, φωτογραφία 2006.

Εικόνα 4.24:
Το κλιµακοστάσιο.
Πηγή: Προσωπικό αρχείο, φωτογραφία 2006.

Εικόνα 4.25:
Μπουντρελοτή κατασκευή
οροφής αποθήκης.
Πηγή: Προσωπικό αρχείο,
φωτογραφία 2006.
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Εικόνα 4.26:
Μπουντρελοτή κατασκευή
σιδηροδοκών οροφής κεντρικού κτιρίου.
Πηγή: Προσωπικό αρχείο,
φωτογραφία 2006.
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Εικόνα 4.27:
Ξύλινο δάπεδο ορόφου.
Πηγή: Προσωπικό αρχείο, φωτογραφία 2006.
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Εικόνα 4.28:
Κάδες.
Πηγή: Προσωπικό αρχείο,
φωτογραφία 2006.
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Εικόνα 4.29:
Αποθήκη Κουτσούκου.
Πηγή: Προσωπικό αρχείο, φωτογραφία 2006.

Α2. Αποθήκη Κουτσούκου
Ο εξαγωγικός οίκος των αδελφών Κουτσούκου ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1910 και τη διέκοψε το 1958.
∆υτικά συνορεύει µε την αποθήκη του Κουτσουλιούτσου, ενώ ανατολικά µε τη διώροφη οικία της οικογένειας. Νότια η αποθήκη βλέπει σε
κεντρικό δρόµο και βόρεια συνορεύει µε κατοικία.
Στο ισόγειο της διώροφης κατοικίας, λειτουργούσαν τα γραφεία και
µέρος της αποθήκης εµπορίας ελιάς της οικογένειας Κουτσούκου.
Τόσο η µονώροφη αποθήκη όσο και το διώροφο κτίριο µε τις δύο χρήσεις (κατοικία και αποθήκη) είναι µε λίθινη βάση και πλίνθινη τοιχοποιία µε ξυλοδεσιές.
Το µισό κτίριο είναι ελαφρώς υπερυψωµένο από το άλλο και έχει µικρή
κλίµακα µε δύο ρίχτια. Το οικοδόµηµα φέρει ξύλινη κεραµοσκεπή
στέγη.
Τα ανοίγµατα είναι πολλά και µεγάλα σε όλη την όψη της αποθήκης.
Φαίνεται από τη µορφολογία των παραθύρων ότι το κτίριο έχει υποστεί
αλλαγές.
Τα παλιότερα ανοίγµατα είναι ξύλινα µε µεγάλους φεγγίτες µε σιδεριές
προκειµένου να εξυγιάνεται ο χώρος ενώ τα µεταγενέστερα έχουν ξύλινα πατζούρια και πόρτα σιδερένια µε υαλοπίνακες.
Το κτίριο της κατοικίας είναι διώροφο µε µεγάλα ανοίγµατα, συµµετρικά µεταξύ του ισογείου και του ορόφου.
Τα παράθυρα είναι ξύλινα και βρίσκονται σε εσοχές, ενώ ένας κατακόρυφος υαλοπίνακας σε εσοχή βρίσκεται πάνω από την είσοδο και την
τονίζει.
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Εικόνα 4.30:
Η τρίτη αποθήκη Μοσκαχλαϊδή.
Πηγή: Αρχείο Ντόσκουρη, φωτογραφία 1948.

..
Α3. Αποθήκη Μοσκαχλαιδή
Η αποθήκη Μοσκαχλαϊδή ξεκίνησε την λειτουργία της το 1938. Στεγάστηκε σε πλίνθινο µονώροφο κτίριο το οποίο δε διασώζεται πια.
Το 1944 µεταφέρεται σε άλλο µονώροφο κτίριο, το οποίο βρίσκεται
στην παραλία της Ιτέας. Το 1959 αγοράζει την αποθήκη του ΤουλιάτουΛάϊου και µεταφέρει εκεί τον εξαγωγικό του οίκο. Το 1974 µεταφέρει το
εργοστάσιο του έξω από την Ιτέα σε σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις.
Η αποθήκη Τουλιάτου-Λάϊου βρισκόνταν στην συµβολή των οδών Παπαναστασίου και Ηλία Τρίγκα.
Η διώροφη οικία του Λάϊου, φιλοξενούσε στο ισόγειό της, τα γραφεία
της αποθήκης ενώ ο πρώτος όροφος µετατράπηκε σε αποθηκευτικό
χώρο, στον οποίο η πρόσβαση γίνονταν µέσω κινητής σκάλας, µιας και
το κλιµακοστάσιο είχε καταστραφεί.
Το όµορο γωνιακό µονώροφο κτίριο επικοινωνούσε µε εσωτερική
πόρτα και φιλοξενούσε τη βασική λειτουργία του εµπορικού οίκου.
Νότια στην προέκταση του κτιρίου της αποθήκης και επί της οδού Παπαναστασίου, είχε ένα περιµετρικό πέτρινο τοίχο τον οποίο ο νέος ιδιοκτήτης έκλεισε µε πέντε δίρριχτες σκεπές από τσίγκους πάνω στις οποίες
άφησε φεγγίτες, και µε τον τρόπο αυτό επέκτεινε την αποθήκη του.
Τα ανοίγµατα του γωνιακού κτιρίου ήταν πολλά και µεγάλα και τοποθετηµένα περιµετρικά ανά ένα µέτρο. Ήταν ξύλινα µε υαλοπίνακες και
καΐτια και τσίγκινα εξωτερικά ρολά.
Το γωνιακό µονώροφο κτίριο έφερε δίρριχτη κεραµοσκεπή στέγη. Είχε
πέτρινη βάση (ένα µέτρο) και πλίθινη τοιχοποιία µέχρι τη στέγη.
Το διώροφο κτίριο ήταν επίσης µε λίθινη βάση και πλίνθινη τοιχοποιία
µε ξυλοδεσιές, έφερε ξύλινο πάτωµα και δίρριχτη ξύλινη κεραµοσκεπή.
Το συγκρότηµα της αποθήκης κατεδαφίστηκε το 1994. Ο χώρος της εργασίας της αποθήκης, εσωτερικά ήταν ενιαίος. Οι αποθήκες µε τις πλατφόρµες και τις κάδες, προφυλάσσονταν σε ξεχωριστούς χώρους οι
οποίοι κλείδωναν.
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Εικόνα 4.31: Σκαρίφηµα κάτοψης αποθήκης Μοσκαχλαϊδή.

Υπήρχε επίσης ξεχωριστό δωµάτιο στο οποίο αποθηκευόνταν το αλάτι
για την άλµη και ξεχωριστή αποθήκη για τα υλικά αξίας. Το γραφείο
της διοίκησης βρισκόταν στη βόρεια πλευρά του συγκροτήµατος και
χωρίζονταν σε δύο δωµάτια µε ξύλινη κατασκευή και υαλοπίνακα.
Ο χώρος εργασίας περιελάµβανε ζυγαριά, κινητή ταινία φορτοεκφόρτωσης, πάγκους διαλογής ελιάς στους οποίους οι γυναίκες εργάτριες
ξεχώριζαν αρχικά τις ελιές µε βάση το είδος και την ποιότητά τους, ταινία διαλέγµατος, αυτόµατο διαλογέα ελιάς, µε βάση το µέγεθος, στέρνες εκπίκρανσης3, σπαστικό4 και χαρακτικό µηχάνηµα.

Εικόνα 4.32:
Παλιά ζυγαριά
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από την αποθήκη
Μοσκαχλαϊδή.
Πηγή:
Προσωπικό αρχείο,
φωτογραφία 2006.

Εικόνα 4.33:
Η προέκταση της αποθήκης
Μοσκαχλαϊδή
Πηγή: Αρχείο Γ. Αραβαντινού,
φωτογραφία 1970.
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Οι πόρτες της αποθήκης ήταν ιδιαίτερα µεγάλες για να µπορούν τα κάρα
παλιότερα και µεταγενέστερα αυτοκίνητα-αγροτικά να µπαίνουν και να
ξεφορτώνουν τις ελιές. Μάλιστα η κεντρική ανατολική πόρτα ήταν σιδερένια διπλή συρόµενη. Τα ξύλινα βαρέλια και στην συνέχεια τα µεταλλικά δοχεία, τα οποία συσκεύαζαν στην αποθήκη, τοποθετούνταν
στο πεζοδρόµιο της αποθήκης και στο απέναντι οικόπεδο-αλάνα έτοιµα
προς φόρτωση.

Β. ∆ιώροφες αποθήκες εµπόρων ελιάς λιθόδµητες,
σε συνδυασµό µε κατοικία
Στις διώροφες αποθήκες εµπόρων ελιάς λιθόδµητες, σε συνδυασµό µε
κατοικία υπάγονται οι αποθήκες του Τουλιάτου, του Λιδορίκη και των
Πετροπουλέων.
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Β1. Αποθήκη Τουλιάτου
Η αντιπροσωπευτικότερη είναι η αποθήκη Τουλιάτου. Η αποθήκη κατασκευάστηκε και λειτούργησε το 1930 από τον Τουλιάτο, µέχρι το 1945.
Το κτίριο δεξιά και αριστερά του συνορεύει µε πέτρινες κατοικίες. Ο
προσανατολισµός του κτιρίου είναι νότιος και βλέπει σε κεντρικό
δρόµο. Βόρεια διαθέτει αυλή µεγάλη, ενώ ανατολικά συνορεύει µε τη
διώροφη κατοικία της οικογένειας, στο ισόγειο της οποίας λειτουργούσε
µέρος της αποθήκης.
Πρόκειται για µονώροφο πέτρινο κτίριο, του οποίου η προέκταση γίνεται διώροφη (στον όροφο βρίσκεται η κατοικία) µε πολλά ανοίγµατα
στις όψεις του.
Ο χώρος ήταν ενιαίος και στη θέση της σηµερινής στοάς υπήρχε µεγάλη αυλόπορτα στην οποία έµπαινε το κάρο και φόρτωνε τα βαρέλια.
Η ύπαρξη της σηµερινής στοάς οφείλεται στη χρήση του κτιρίου από
την πυροσβεστική υπηρεσία.
Το κτίριο είναι πέτρινο µε πλάκα από οπλισµένο σκυρόδεµα που προεξέχει και οριζόντιο στηθαίο. Τα παράθυρα είναι µεγάλα ξύλινα, τρίφυλλα µε υαλοπίνακες και τσίγκινα ρολά. Ενώ οι πόρτες είναι ξύλινες
µε σιδεριές και υαλοπίνακες.

Εικόνα 4.34:
Παράθυρο αποθήκης Τουλιάτου.
Πηγή: Προσωπικό αρχείο,
φωτογραφία 2006.

255

Εικόνα 4.35: Αποθήκη Τουλιάτου. Πηγή: Προσωπικό αρχείο, φωτογραφία 2006.
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Εικόνα 4.36:
Η οικία και η αποθήκη Λιδωρίκη.
Πηγή: Προσωπικό αρχείο, φωτογραφία 2006.

Β2. Αποθήκη Λιδωρίκη
Η οικία µε την αποθήκη κατασκευάστηκε το 1930. Χρησιµοποιήθηκε
όµως ως αποθήκη και συσκευαστήριο ελιών πολύ αργότερα, στη δεκαετία του εξήντα. Η οικογένεια δραστηριοποιούταν µε συσκευασία παστών στην Αθήνα. Είχε βέβαια κτήµατα µε ελιές στην Ιτέα, τα οποία τα
δούλευε µέχρι τότε από τη θέση του παραγωγού. Το 1968 ξεκινά συστηµατικά το εµπόριο βρώσιµης ελιάς.
Το κτίριο βλέπει σε κεντρικό δρόµο ενώ όλες οι άλλες πλευρές του συνορεύουν µε άλλες κατοικίες. Η αποθήκη λειτούργησε στο ισόγειο του
κεντρικού κτιρίου και στη προέκταση αυτού. Στον πάνω όροφο στεγάζονταν η κατοικία της οικογένειας.
Το κλιµακοστάσιο βρίσκεται στην άκρη του ισογείου και δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης στην οικία ξεχωριστά, προστατεύοντας το προσωπικό χώρο από το χώρο της αποθήκης. Η άνοψη της προέκτασης του
ισογείου λειτουργεί ως βεράντα για την κατοικία του πρώτου ορόφου.
Η αποθήκη είναι κατασκευασµένη µε πελεκητή πέτρα, η οποία είναι εµφανής και έχει πλάκα από µπετόν. Η κατοικία είναι και αυτή πέτρινη,
φέρει κεραµοσκεπή, η όψη της είναι επιχρισµένη και έχει µικρό µπαλκόνι. Η τυπολογία το κτιρίου είναι όµοια µε αυτή των πέτρινων κατοικιών των παραγωγών που αναλύθηκε προηγουµένως. Τα ανοίγµατα
στην όψη είναι µεγάλα, πολλά και συµµετρικά.
Χαρακτηριστικό µορφολογικό και δοµικό στοιχείο αποτελεί το µπαλκόνι του πρώτου ορόφου, το οποίο συναντάµε σε όλες τις κατοικίες µικτής αρχιτεκτονικής της περιοχής5.
Το µπαλκόνι είναι µικρό µε διάφανες σφυρήλατες σιδεριές και χωρίς
στέγαστρο. Τα ανοίγµατα της αποθήκης προστατεύονται µε ξύλινα εξώφυλλα ενώ υπάρχει και µεγάλη δίφυλλη καρφωτή πόρτα ώστε να διευκολύνει τη µεταφορά και την αποθήκευση των ελιών. Η δεύτερη
µικρότερη είσοδος της αποθήκης στο ανώφλι της έχει µικρό φωταγωγό.
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Β3. Αποθήκη Πετρόπουλου
Στην αποθήκη του Πετρόπουλου λειτουργούσε βαρελάδικο και εξαγωγικός οίκος ελιών. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1908 και σταµάτησε το 1970. Το συγκρότηµα αποτελείται από τέσσερα συνεχόµενα
κτίρια τα οποία βλέπουν στον κεντρικό παραλιακό δρόµο της Ιτέας και
τρία άλλα τα οποία βλέπουν στον πίσω δρόµο. Στα πέτρινα κτίρια λειτουργούσε η αποθήκη συσκευασίας εµπορίας και εξαγωγής ελιών και
στα πίσω κατασκευάζονταν τα ξύλινα βαρέλια.
Το πρώτο παραλιακό κτίριο είναι πλίθινο, στο ισόγειο λειτουργεί µέρος
της αποθήκης και φέρει όροφο στον οποίο στεγάζει την οικία της οικογένειας. Το δεύτερο είναι ένα ορθογώνιο ισόγειο, πέτρινο κτίριο µε αναλογία 1:2, το οποίο φέρει πλάκα. Ενώ το τρίτο και τέταρτο είναι ισόγεια
πέτρινα κτίρια που έφεραν κεραµοσκεπή.
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Σήµερα στη θέση του τέταρτου κτιρίου έχει κτιστεί πολυκατοικία.
Τα άλλα κτίρια παραµένουν όπως ήταν µε λίγες παρεµβάσεις στην όψη
τους, οι οποίες είναι αναγκαίες για να καλύψουν τις ανάγκες των καταστηµάτων που φιλοξενούν.
Η αποθήκη του διώροφου κτιρίου είχε µικρότερα ανοίγµατα και στην
άκρη του υπήρχε η κύρια είσοδος που συνέδεε την κατοικία µε την
αποθήκη και το δρόµο. Η πόρτα της εισόδου είναι ξύλινη ταµπλαδωτή
µε λεπτές προεξέχουσες κορνίζες και τζαµλίκι µε σιδεριά ασφαλείας.
Ο όροφος έχει µεγάλα παράθυρα µε ξύλινα εξώφυλλα και ένα κεντρικό µπαλκόνι. Το µπαλκόνι έχει ξύλινες τάβλες, οι οποίες τοποθετούνται κάθετα στα ξύλινα φουρούσια που είναι πακτωµένα στον τοίχο.
Η ταράτσα του δεύτερου κτιρίου λειτουργούσε ως πλευρικό µπαλκόνι
για την οικία του πρώτου ορόφου. Η διαρρύθµιση του χώρου στο εσωτερικό του σπιτιού είναι τυπική µε κεντρικό διάδροµο και τα δωµάτια
περιµετρικά.
Όλα τα άλλα κτίρια των αποθηκών εσωτερικά επικοινωνούσαν µεταξύ
τους. Είχαν µεγάλα ξύλινα παράθυρα µε υαλοπίνακες και προστατεύονταν από τον ήλιο µε τσίγκινα ρολά.
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Εικόνα 4.37: Αποθήκη και βαρελοποιείο Πετρόπουλου.
Πηγή: Προσωπικό αρχείο, φωτογραφία 2006.
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Εικόνα 4.38:
Η δεύτερη αποθήκη Μοσκαχλαϊδή.
Πηγή: Προσωπικό αρχείο, φωτογραφία 2006.

Γ. Μονώροφες πλινθόδµητες αποθήκες
εµπόρων ελιάς
Στις µονώροφες πλινθόδµητες αποθήκες ελιάς υπάγονται η δεύτερη
αποθήκη Μοσκαχλαϊδή και η αποθήκη Γάτου.

..
Γ1. Αποθήκη Μοσκαχλαιδή
Η δεύτερη αποθήκη Μοσκαχλαϊδή λειτούργησε στο µονώροφο κτίριο
από το 1944 έως το 1959.
Το κτίριο της αποθήκης βρίσκεται στην παραλία της Ιτέας και έχει πέτρινη
βάση ενός µέτρου και πλίνθινη τοιχοποιία µε ξυλοδεσιές.
Τα ανοίγµατα είναι µεγάλα ξύλινα µε υαλοπίνακες και γύψινα πλαίσια.
Στο εσωτερικό του δεσπόζει ο ξύλινος σκελετός της στέγης, ο οποίος
φέρει κεραµοσκεπή.
Η είσοδος βρίσκεται βόρεια σε κεντρικό δρόµο, και διευκόλυνε τη φορτοεκφόρτωση των ελιών.
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Εικόνα 4.39:
Η πρώτη αποθήκη Γάτου.
Πηγή: Αρχείο Στοφόρου.

Γ2. Αποθήκη Γάτου
Ο εξαγωγικός οίκος βρώσιµης ελιάς Γάτου, µαζί µε την αποθήκη του Γερολυµάτου (η οποία δεν σώζεται πια), είναι οι παλιότερες αποθήκες.
Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1908 σε πλίνθινο κτίριο, το κατεδάφισε το
1950 και ανήγειρε στη θέση του σύγχρονο κτίριο µε σκελετό από σιδηροπαγές σκυρόδεµα και τούβλα.
Το 1975 µετέφερε το εργοστάσιό του σε νέο κτίριο έξω από την πόλη της
Ιτέας.
Το πρώτο κτίριο είναι πέτρινο µέχρι τη βάση µε πελεκητή πέτρα και
πλίνθινο στη συνέχεια. Φέρει ξύλινη κεραµοσκεπή στέγη και έχει αναλογία πλευρών 1:3.
Τα ανοίγµατα είναι ξύλινα µεγάλα µε δίφυλλα καρφωτά εξώφυλλα. Η
είσοδος φέρει µικρό αέτωµα και υπόστεγο.
Το νεότερο κτίριο που κτίστηκε στη θέση του πλίνθινου είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις αρχές της µοντέρνας αρχιτεκτονικής,
πλάκα, δοκάρι και υποστύλωµα.
Οι όψεις του είναι διάτρητες µε σιδερένια παράθυρα µε υαλοπίνακες
ώστε να εξασφαλίζει το φωτισµό και τον αερισµό του χώρου.
Η είσοδος του κτιρίου είναι ιδιαίτερα µεγάλη, δίθυρη µε υπόστεγο και
φωταγωγό µε υαλοπίνακα και σιδεριά.
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Εικόνα 4.40:
Η δεύτερη αποθήκη Γάτου.
Πηγή: Αρχείο Ντόσκουρη,
φωτογραφία 1970.

265

Εικόνα 4.41:
Η αποθήκη Γάτου.
Πηγή: Αρχείο Γ. Μόσχου.
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Εικόνα 4.42: Πανοραµική
λήψη του οικοπέδου, πριν τη συντήρηση.
Πηγή: Αρχείο Λ. Κονιάκου,
φωτογραφία 2000.

∆. Μονώροφες λιθόδµητες αποθήκες
εµπόρων ελιάς
Στις µονώροφρες λιθόδµητες αποθήκες ελιάς περιλαµβάνονται οι αποθήκες Κονιάκου, ∆ρακάκη-Καραγκούνη, Γερεντέ και Γεωργούλη.

∆1. Αποθήκη Κονιάκου
Η αποθήκη Κονιάκου6 κατασκευάστηκε και λειτούργησε το 1920 από
τον Κοκκινόπουλο.
Το 1927 πέρασε στα χέρια του Πάνου Κονιάκου και λειτούργησε µέχρι
το 1932 όπου και µπήκαν ενεργά τα υπόλοιπα αδέλφια (Αντώνης και
Νίκος Κονιάκος).
Ο εξαγωγικός οίκος αναπτύχθηκε πολύ και εξήγαγε στη Ρουµανία και
στην Αίγυπτο.
Το 1927 στο πίσω µέρος του οικοπέδου (βόρειο τµήµα) κατασκευάστηκε
βαρελάδικο όπου κατά καιρούς νοικιαζόταν σε οικογένειες βαρελοποιών
προκειµένου να καλυφθούν οι µεγάλες ανάγκες συσκευασίας της ελιάς.
Το 1940 το κτίριο κατασχέθηκε από τους Ιταλούς οπότε και διέκοψε τη
λειτουργία του. Η παραγωγή ξεκίνησε και πάλι το 1946 µε εξαγωγές µόνο
στην Αίγυπτο.
Στη συνέχεια λειτούργησε συστηµατικά από το 1956 έως το 1980 µε
συνεταιριστικό καθεστώς των αδελφών Κονιάκου και Πετρόπουλου µε
την επωνυµία «Ελαιοεξαγωγική».
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Εικόνα 4.43:
Πανοραµική λήψη
της αποθήκης,
πριν τη συντήρηση.
Πηγή:
Αρχείο Λ. Κονιάκου,
φωτογραφία 2000.
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Εικόνα 4.44:
Νότια όψη πρώτου
κτιρίου, πριν τη
συντήρηση.
Πηγή:
Αρχείο Λ. Κονιάκου,
φωτογραφία 2000.

Εικόνα 4.45:
Νότια όψη δεύτερου
κτιρίου,
πριν τη συντήρηση.
Πηγή: Αρχείο
Λ. Κονιάκου,
φωτογραφία 2000.
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Εικόνα 4.46:
∆υτική όψη πρώτου
κτιρίου, πριν τη
συντήρηση.
Πηγή: Αρχείο
Λ. Κονιάκου,
φωτογραφία 2000.
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Εικόνα 4.47:
Νοτιοδυτική όψη
κτιρίου, µετά τη
συντήρηση.
Πηγή:
Προσωπικό αρχείο,
φωτογραφία 2006.
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Εικόνα 4.48:
∆υτική όψη πρώτου
κτιρίου, µετά τη
συντήρηση.
Πηγή:
Προσωπικό αρχείο,
φωτογραφία 2006.

Το 1985 το κτίριο νοικιάστηκε από τον Ι. Λύτρα που δούλευε ως εµπορικός οίκος ελιάς µέχρι το 1990. Το 2001 έγιναν εργασίες συντήρησης
και αναπαλαίωσης στο κτίριο από τον ιδιοκτήτη του και στη θέση του
βαρελάδικου κατασκευάστηκε η οικία του.
Με πρωτοβουλία του ιδιοκτήτη πραγµατοποιήθηκε έξοχη µελέτη επανάχρησης του κτιρίου των αποθηκών ως πολυλειτουργικός χώρος µε
ανοιχτό θέατρο στο πίσω χώρο του οικοπέδου. ∆υστυχώς όµως το σχέδιο δεν υλοποιήθηκε.
Το κτίριο των αποθηκών είναι ισόγειο, καταλαµβάνει το νοτιοδυτικό
τµήµα ενός µεγάλου οικοπέδου, το οποίο βρίσκεται σε παραθαλάσσια
τοποθεσία και παίρνει σε αυτό σχήµα γράµµατος «γάµα». Ουσιαστικά
πρόκειται για δύο κτίρια µε κεραµοσκεπή τα οποία συνδέονται µεταξύ
τους µε ένα τρίτο µικρό κτίριο µε πλάκα.
Το πρώτο κτίριο είναι µακρόστενο µε αναλογία 1:4. Έχει µεγάλα διαµπερή ανοίγµατα στις όψεις του και δίρριχτη ξύλινη κεραµοσκεπή µε εµφανή το σκελετό της στο εσωτερικό.
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Εικόνα 4.49: ∆υτική όψη πρώτου κτιρίου, µετά τη συντήρηση.
Πηγή: Προσωπικό αρχείο, φωτογραφία 2006.
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Εικόνα 4.50: Στέγη της οποίας κρατήθηκαν τα δοκάρια.
Πηγή: Προσωπικό αρχείο, φωτογραφία 2006.
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Εικόνα 4.51: Στοιχεία στέγης που αφαιρέθηκαν.
Πηγή: Προσωπικό αρχείο, φωτογραφία 2006.
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Το ενδιάµεσο κτίριο είναι µικρό τετράγωνο και έχει υποστεί αλλαγές
στα ανοίγµατά του ενώ έχει προστεθεί µπετονένιο σιλό, ώστε να εξυπηρετεί τη λειτουργία της παραγωγής. Το τρίτο κτίριο καταλαµβάνει το
νοτιοδυτικό µέρος του οικοπέδου και σχηµατίζει γράµµα «πί».
Οι όψεις του συνεχίζουν τη ρυθµικότητα των ανοιγµάτων που εµφανίζεται και στα άλλα κτίρια και φέρει ξύλινη κεραµοσκεπή στέγη µε φεγγίτες. Όλα τα κτίρια των αποθηκών είναι αµιγώς πέτρινα µε θεµέλια και
σενάζ από µπετόν.
Οι ζώνες από µπετόν είναι συνεχείς και παρατηρούνται στη κάτω και
άνω απόληξη των παραθύρων καθώς και στη στήριξη της στέγης. Κατακόρυφες ζώνες από µπετόν υπάρχουν και γύρω από τα παράθυρα.
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Όταν το κτίριο συντηρήθηκε τονίστηκαν περισσότερο οι οριζόντιες και
κατακόρυφες ζώνες από µπετόν, που σε συνδυασµό µε τη συνεχή
επανάληψη των παραθύρων προσέδωσε µεγαλύτερη ρυθµικότητα
στην όψη.
Τέλος µεγάλο µέρος της στέγης αντικαταστάθηκε ενώ κρατήθηκαν τα
στοιχεία που αφαιρέθηκαν (ξύλινα δοκάρια της στέγης, ελκυστήρες,
αµείβωντες, αντιρίδες, ορθοστάτες κτλ).
Τα παράθυρα που συναντούµε στο κτίριο είναι µεγάλα, ξύλινα, τετράφυλλα και έχουν ξύλινους κλειστούς φεγγίτες. Εξαίρεση αποτελούν τα
µεταγενέστερα παράθυρα της βόρειας εσωτερικής όψης, τα οποία περιορίζονται σε ύψος, είναι ξύλινα τετράφυλλα χωρίς φεγγίτες. Οι πόρτες δε είναι δίφυλλες µε υαλοπίνακες και καΐτια.

Εικόνα 4.52:
Εσωτερική άποψη του κτιρίου.
Πηγή: Προσωπικό αρχείο,
φωτογραφία 2006.

∆2. Αποθήκη ∆ρακάκη-Καραγκούνη
Η αποθήκη Καραγκούνη ξεκίνησε να λειτουργεί ως εµπορικός εξαγωγικός οίκος το 1930 νοικιάζοντας κτίριο. Το 1941 µεταφέρεται στο δικό
του κτίριο και λειτουργεί µέχρι το 1959.
Το κτίριο είναι ισόγειο πέτρινο, µε αναλογία πλευρών 1:3. Τα ανοίγµατα είναι ιδιαίτερα µεγάλα µε υαλοπίνακες και καΐτια, ενώ εξωτερικά
προφυλάσσεται µε µεταγενέστερη σιδεριά.
Στην κύρια όψη του, υπάρχει γύψινη ζώνη στο κατώφλι των παραθύρων. Αντίστοιχη ζώνη υπάρχει σε απόσταση από το ανώφλι των παραθύρων, η οποία φέρει υδρορροή. Η υδρορροή εκτονώνεται σε
κατακόρυφα στοιχεία, δίπλα από τα παράθυρα.
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Εικόνα 4.53: Η αποθήκη ∆ρακάκη-Καραγκούνη.
Πηγή: Προσωπικό αρχείο, φωτογραφία 2006.
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∆3. Αποθήκη Γερεντέ
Ο εξαγωγικός οίκος Γερεντέ είναι από τους παλιότερους οίκους εµπορίας ελιών.
Ξεκίνησε τη λειτουργία το 1910 και το 1945 µεταφέρθηκε στην Αθήνα,
όπου δραστηριοποιείται µέχρι σήµερα.
Το κτίριο το οποίο στέγαζε τον εµπορικό οίκο είναι ιδιαίτερα µικρό σε
σχέση µε τις άλλες αποθήκες.
Είναι αµιγώς πέτρινο, ισόγειο µε κεραµοσκεπή και µεγάλα ανοίγµατα µε
σιδεριές.
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Εικόνα 4.54:
Η αποθήκη Γερεντέ.
Πηγή: Προσωπικό αρχείο,
φωτογραφία 2006.

∆ 4. Αποθήκη Γεωργούλη
Η αποθήκη Γεωργούλη ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1928 και σταµάτησε το 1943. Το κτίριο είναι ορθογώνιο µε αναλογία 1:2.
Η βάση και ο κορµός του κτιρίου είναι κτισµένος µε πέτρα, ενώ η στέψη
πάνω από τα παράθυρα, η οποία φέρει τη σκεπή είναι κτισµένη από
ωµόπλινθα.
Μάλιστα το ανατολικό του τµήµα είναι κατασκευασµένο µε τούβλο.
Πρόκειται για τυπικό δείγµα αποθήκης. Η είσοδος είναι και εδώ ξύλινη
ταµπλαδωτή µε λεπτές προεξέχουσες κορνίζες και φωταγωγό µε τζαµλίκι και σιδεριά.
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Εικόνα 4.55:
Η αποθήκη Γεωργούλη.
Πηγή: Προσωπικό αρχείο,
φωτογραφία 2006.
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Εικόνα 4.56:
Η αποθήκη Γεωργούλη.
Πηγή: Προσωπικό αρχείο,
φωτογραφία 2006.

Υπόµνηµα
1
2

3

4
5

6
7

Οι πληροφορίες δόθηκαν από την Π. Πασαλιµανιώτη και από τον Λ. Κονιάκο.
Οι πληροφορίες δόθηκαν από τον ∆. Κουτσουλιούτσο, ιδιοκτήτη του κτίσµατος και
τον Αρβανίτη, επιστάτη του κτίσµατος.
Στις στέρνες εκπίκρανσης έβαζαν ποτάσα (σόδα) για να γλυκάνουν τις ελιές και να
κρατούν το χρώµα τους.
Στο σπαστικό µηχάνηµα έφτιαχναν τις σπαστές ελιές, στις οποίες έβαζαν και µάραθο.
Βλ. Ρ. Σταθάκη-Κούµαρη, Α. Τσαουσάκη, Γ. Χαβιαρά, (1981). Γαλαξίδι, Αθήνα, σελ.
40-42.
Οι πολύτιµες πληροφορίες δόθηκαν από τον Λ. Κονιάκο.
Το έτος 2006 είχε ανακηρυχθεί επίσηµα από το Υπουργείο Ανάπτυξης ως «Έτος
Ελιάς και Eλαιολάδου». Με την ευκαιρία αυτή ο ∆ήµος Άµφισσας, µε ∆ήµαρχο τότε
το Νικόλαο ∆ηµ. Φουσέκη, διοργάνωσε µια σειρά εκδηλώσεων µε τίτλο
«Καινοτοµώντας στην Ελιά» σε συνεργασία µε την Τοπική Ένωση ∆ήµων και
Κοινοτήτων (Τ.Ε.∆.Κ.) του Νοµού Φωκίδας και την Εταιρεία «Πρωτοβουλία
Φωκίδα», η οποία συνεισέφερε σχεδόν το συνολικό ποσό της οικονοµικής κάλυψης
των δραστηριοτήτων. Στα πλαίσια αυτών των εκδηλώσεων, πραγµατοποιήθηκαν
δύο (2) πανελλήνιοι διαγωνισµοί. Ο πρώτος διαγωνισµός ήταν Φωτογραφικός.
Έγινε σε συνεργασία µε το περιοδικό «Φωτογράφος» της εφηµερίδας
«Καθηµερινή». Είχε θέµα «Η Ελιά, το Λάδι και ο Πολιτισµός τους» και
παρουσιάστηκε στα τεύχη 145 - Ιανουάριος 2006, 146 - Φεβρουάριος 2006, 147 Μάρτιος 2006, 148 - Απρίλιος 2006 και 149 - Μάιος 2006. Τα αποτελέσµατα του
διαγωνισµού παρουσιάστηκαν στο τεύχος 152 - Αύγουστος 2006 του περιοδικού
«Φωτογράφος» της «Καθηµερινής». Ο δεύτερος διαγωνισµός ήταν Ζωγραφικός και
πραγµατοποιήθηκε µε ευθύνη του «Εργαστηρίου Εικαστικών Τεχνών του ∆ήµου
Άµφισσας» που το διηύθυνε τότε ο Γιώργος Σκυλογιάννης. Είχε τον ίδιο τίτλο «Η
Ελιά, το Λάδι και ο Πολιτισµός τους» και έλαβαν µέρος σ’ αυτόν µαθητές των
εικαστικών εργαστηρίων ∆ήµων από ολόκληρη την Ελλάδα. Τα βραβεία και των
δύο διαγωνισµών απονεµήθηκαν στους νικητές στις 16.12.2006 στο Ευρωπαϊκό
Πολιτιστικό Κέντρο ∆ελφών κατά τη διάρκεια έκθεσης έργων και από τους δύο
διαγωνισµούς. Το σύνολο των φωτογραφιών και των ζωγραφικών έργων των
διαγωνισµών αυτών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας «Πρωτοβουλία
Φωκίδα».
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Νικηφόρος ∆ούκας - Ειδικό βραβείο ∆ήµου Αλεξανδρούπολης: Παιδικός Πανελλήνιος ∆ιαγωνισµός του ∆ήµου Άµφισσας,
µε θέµα την ελιά. Πηγή: «Πρωτοβουλία Φωκίδα»7.

50 Κεφάλαιο:

Οι Τύποι Βαρελοποιείων

Άγγελος Ντίµτζεφ - Ειδικό βραβείο ∆ήµου Αλεξανδρούπολης: Παιδικός Πανελλήνιος ∆ιαγωνισµός
του ∆ήµου Άµφισσας, µε θέµα την ελιά. Πηγή: «Πρωτοβουλία Φωκίδα»3.
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Εικόνα 5.1: Εργαλεία βαρελοποιού Μ. Ταλαρούγκα
(Μπλάνιστρο, Τσινιαδόρος, Ξύστρα, Μπλανοπούλα, Σφήνα, Ζουµπάς, Σφυρί).
Πηγή: Προσωπικό αρχείο, φωτογραφία 2006.

Λ

όγω της µεγάλης ανάπτυξης του εµπορίου της ελιάς στην περιοχή, αναπτύχθηκε πολύ ο κλάδος κατασκευής βαρελιών και
κάδων. Από το 1902 που ξεκίνησε ο πρώτος βαρελοποιός και
µετά, δραστηριοποιήθηκαν στην πόλη της Ιτέας 28 οργανωµένες βιοτεχνίες κατασκευής ξύλινων βαρελιών, µε 7 έως 10 µαστόρους και εργάτες η καθεµία. Ενώ απασχολούνταν στο επάγγελµα και πολλά άλλα
µεµονωµένα άτοµα από τις όµορες περιοχές.

Επιπλέον, για την αποθήκευση µεγάλων ποσοτήτων ελιάς, χρησιµοποιούνταν ξύλινες κάδες. Η ελιά µαζευόταν το χειµώνα και πωλούνταν
είτε αµέσως, είτε το επόµενο καλοκαίρι ή ακόµα και τον άλλο χρόνο.
Για το λόγο αυτό η ανάγκη καδών µεγάλης χωρητικότητας ήταν επιβεβληµένη και ουσιώδης. Η χωρητικότητα µιας κάδης κυµαινόταν από
1.000 κιλά µέχρι και 10.000 κιλά ελιές χωρίς να υπολογίζεται σε αυτό
η άλµη. Οι καδάδες τις περιοχής δεν είχαν µόνιµο κατάστηµα. Κατασκεύαζαν τις κάδες κατόπιν παραγγελίας επί τόπου, στην αποθήκη του
πελάτη, λόγω του µεγάλου όγκου της κάδης.

5.1 Η παραγωγή βαρελιών
και κάδων
Η παραγωγή των βαρελιών απαιτούσε έντονη και χρονοβόρα χειρωνακτική εργασία. Η ζήτηση υπήρξε πολύ µεγάλη και οι βαρελοποιοί
αναγκάζονταν να δουλεύουν από τις τέσσερις το πρωί, ως αργά τη
νύχτα. Ο καθένας κατασκεύαζε 208 βαρέλια την ηµέρα. Για την κατασκευή αυτών των χειροποίητων βαρελιών χρησιµοποιούνταν 45 διαφορετικά εργαλεία1.
Αναφορικά µε τα υλικά που χρησιµοποιούνταν, καταλληλότερα για την
κατασκευή των κάδων ήταν το ξύλο του έλατου, ενώ για τα βαρέλια
ήταν το ξύλο του κέδρου, του πεύκου και της καστανιάς. Για τα στεφάνια η πλέον κατάλληλη ξυλεία ήταν τα «βραχιόλια», δηλαδή τα µακριά κλωνάρια του έλατου. Οι Ιτιώτες βαρελοποιοί χρησιµοποιούσαν
καστανιά Αγίου Όρους για ξυλεία, ενώ πολλές φορές έκαναν εισαγωγή
ξυλείας από την Ιταλία.
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Εικόνα 5.2: Εργαλεία βαρελοποιού Μ. Ταλαρούγκα
(Καλαφατικό, Κουµπάσο, Ροκάνι).
Πηγή: Προσωπικό αρχείο, φωτογραφία 2006.

«Όταν αποφάσιζαν να φτιάσουν βαρέλι ή κάδη ανέβαιναν στο βουνό και
έβρισκαν τα καταλληλότερα δέντρα και αυτά τα βρίσκανε στις λούζες και
όχι στις ράχες και σαν ερχόταν ο Νοέµβρης ή και ο ∆εκέµβρης, τα έκοβαν
και τα άφηναν τον χειµώνα µέσα στα χιόνια για να σιτεύσουν. Την άνοιξη
τα καθάριζαν και τα µετέτρεπαν από στρογγυλή ξυλεία σε πριστή µε τη
βοήθεια του ΄΄καταρράκτη΄΄. Πρόσεχαν ακόµα αν το φεγγάρι θα ήταν στη
΄΄χάση΄΄ του ή στη ΄΄γίοµισή΄΄ του και αν ήταν πρωί ή απόγευµα, τότε που
θα έκοβαν τα δένδρα για να είναι….. κατεβασµένοι οι χυµοί, όπως πίστευαν»2.
Η κατασκευή των βαρελιών είχε ειδική τεχνική στο πελέκηµα, στο δέσιµο αλλά και στο γύρισµα. Προκειµένου να δουλευτούν τα ξύλα ο µάστορας είχε δύο-τρία ροκάνια, δηλαδή µικρές πλάνες (τριτόρες) γα να
µπορούν να πλανίζουν (ξυσιάσουν-να τελειοποιήσουν) την επιφάνεια.
Τα «γουβουσκέπαρνα» είχαν διαφορετική κυρτότητα για το ξύσιασµα
του βαρελιού από µέσα. Με το «γραδοτήρι» έφτιαχναν στις δούγες την
υποδοχή που θα δεχότανε το φούντωµα. Με το κουµπάσο (διαβήτη)
έφτιαχναν ολοστρόγγυλα τα «φουντώµατα».
Χρησιµοποιούσαν επίσης «µπρατσοπρίονα», «ξεγυριστάρια» και χειροπρίονα, τσεκούρια, σκεπάρνια, σφυριά, καθώς επίσης τριβέλια και
µατικάπια για το άνοιγµα των πίρων. Οι τρύπες στις οποίες περνούσαν
τα πριτσίνια κατασκευάζονταν µε τη βοήθεια του «ζουµπά». Με το πέρασµα του χρόνου, τα ξύλινα στεφάνια αντικαταστάθηκαν µε σιδερένια
(ριγέττα).
Η παραγωγή των βαρελιών χρειαζόταν ιδιαίτερη µαστοριά. Ο µάστορας
έπρεπε να ήταν έµπειρος προκειµένου να είναι σε θέση να υπολογίζει,
το µάκρος που έπρεπε να διαθέτουν οι δούγες, την κυρτότητά τους και
τη διάµετρο των φουντωµάτων.
Μετά τον υπολογισµό άρχιζε το εξωτερικό πλάνισµα και η δηµιουργία
του φάλτσου. Με τη βοήθεια ενός στεφανιού επιτυγχανόταν η συναρµολόγηση ενός µέρους του βαρελιού, της µίας δηλαδή άκρης του.
Κάπως έτσι άρχιζε η διαδικασία προκειµένου να κλείσουν οι δούγες
της άλλης πλευράς.
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Εικόνα 5.3:
Εργαλεία βαρελοποιού
Μ. Ταλαρούγκα
(Τούµπα, Αµώνι).
Πηγή: Προσωπικό αρχείο,
φωτογραφία 2006.

Η κάθε βαρελοσανίδα, η δούγα δηλαδή, ήταν φαρδύτερη στη µέση,
οπότε η διάµετρος του βαρελιού γινόταν µεγαλύτερη και έτσι όντας
διογκωµένη, χρειαζόταν µαστοριά για να κλείσει. Η συναρµολόγηση
επιτυγχανόταν µε το βρέξιµο και το ζέσταµα. Όταν το βαρέλι έκλεινε µε
το γουβοσκέπαρνο γίνονταν το ξεΐσιασµα από µέσα. Ακολουθούσε το
«κούρεµα» δηλαδή κόβονταν όλες οι δούγες ίσια. Έτσι ώστε να γίνει
εφικτή η δηµιουργία του γραδώµατος, δηλαδή της χαραγής µέσα στην
οποία θα έµπαινε το φούντωµα.
Στη συνέχεια µετρούσαν τον κύκλο που δηµιουργούσαν οι συναρµολογηµένες δούγες προκειµένου να φτιαχθούν τα δύο φουντώµατα, δηλαδή οι πάτοι του βαρελιού.
Οι Ιτιώτες µάστοροι είχαν µικρές αποκλίσεις στην τεχνική. Μετά το
«σκάρωµα» έβαζαν το βαρέλι µε τις ανοιχτές δούγες σε καζάνι µε καυτό
νερό. Αφού «µαλάκωνε» το ξύλο το τοποθετούσαν στην «ανέµη» και
µε τη βοήθεια συρµατόσχοινου πετύχαιναν το κλείσιµο των δούγων.
Χρησιµοποιούσαν επίσης το «µπλάνιστρο», µε το οποίο πετύχαιναν την
προετοιµασία του χώρου µέσα στον οποίο θα γινόταν η γράδωση µε τη
βοήθεια του «τσινιαδόρου». Η δυσκολία ως προς την κατασκευή οφειλόταν στο γεγονός πως τα βαρέλια έπρεπε να είναι υψηλής αντοχής και
δύναµης µε µικρό βάρος.
Οι κάδες κατασκευάζονταν συνήθως το Φθινόπωρο διότι εκείνη την περίοδο γινόταν ο υπολογισµός στις αποθηκευτικές ανάγκες των αγροτών
σε ελιές. Γνωστοί βαρελάδες-καδάδες στην περιοχή ήταν:
• στον Αι Γιώργη ο Παπαϊωάννου και ο Σαρκούλας,
• στην Τοπόλια ο Καλύβας,
• στις Καρούτες οι Τυλιγάδες, ο Καψοκέφαλος,
• στην Επάνω Αγόριανη ο Μούκας, ο Μούλας, ο Λύτρας,
ο Μαυροδήµος και ο Γκούµας
• στην Άµφισσα ο Καδάς και οι Ξεπλαταίοι.
• στη Βουνιχώρα ο Κυριακόπουλος, ο Κατσακούλας και ο Σαρανταένας
Η κατασκευή µια κάδης γινόταν ως εξής: Αφού αποφάσιζαν τη χωρητικότητα που έπρεπε να έχει και το χώρο στο οποίο θα την τοποθετούσαν, ο µάστορας αποφάσιζε ποιο έπρεπε να είναι το ύψος και η
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διάµετρος της κάδης και τότε κανόνιζε πόσα και τι λογής ξύλα θα χρησιµοποιούσε για να φτιάσει το φούντωµα, δηλαδή το πάτωµα της
κάδης. Έπειτα µε το κουµπάσι έφτιαχνε κύκλο και τότε έκοβε το φούντωµα. Στη συνέχεια ερχόταν η σειρά της «πατούρας», δηλαδή της διαµόρφωσης της άκρης του δίσκου, του φουντώµατος, ώστε αυτή να είναι
ισοπαχής, να γίνει δηλαδή η «πένα». Στη συνέχεια ετοιµάζονταν οι δούγες, συνήθως αυτές ήταν λίγο πλατύτερες κάτω και στενότερες στο
πάνω µέρος για να µπορεί να σφηνώσει καλά το στεφάνι.
Όταν βρίσκονταν οι απαιτούµενες δούγες τότε ο µάστορας έφτιαχνε το
γράσο, δηλαδή την εγκοπή µέσα στην οποία θα έµπαινε η «πένα» του
φουντώµατος. Έτσι όλα ήταν έτοιµα για την τοποθέτηση της πρώτης
δούγας.
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Εικόνα 5.4: Εργαλεία βαρελοποιού Μ. Ταλαρούγκα (Καλποναρα, Γουβοσκέπαρνο).
Πηγή: Προσωπικό αρχείο, φωτογραφία 2006.

∆ίπλα της έµπαινε η δεύτερη για να καθορισθεί το φάλτσο που έπρεπε
να έχει η κάθε µία εξ αυτών προκειµένου να επιτευχθεί η τέλεια εφαρµογή.
Τη στιγµή που τοποθετούνταν και η τελευταία δούγα τότε έµπαινε και
το πρώτο στεφάνι. Αυτό έπρεπε να βρίσκεται ακριβώς πάνω, γύρω δηλαδή από το φούντωµα.
Τα υπόλοιπα σε διαστήµατα ποίκιλλαν ανάλογα µε το µέγεθος της
κάδης. Προς το τέλος ανοιγόταν και ο πίρος, αφού πρώτα γινόταν το
«κούρεµα», δηλαδή το ξεΐσιασµα των επάνω άκρων των δούγων.
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Εικόνα 5.6:
Σφραγίδα του συνδέσµου
βαρελοποιών το 1911.
Πηγή: Αρχείο Σ. Ντόσκουρη.
Εικόνα 5.5: Εργαλεία βαρελοποιού Μ. Ταλαρούγκα (Πριτσίνια).
Πηγή: Προσωπικό αρχείο, φωτογραφία 2006.
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5.2 Βαρελοποιεία της Ιτέας
Ο κύριος όγκος των βαρελοποιών δραστηριοποιούνταν στην Ιτέα. Από
το επίνειο της Άµφισσας, κατασκευάζονταν µεταφέρονταν και εξάγονταν οι ελιές σε βαρέλια των 70 και 120 κιλών. Όλο το θαλάσσιο µέτωπο γέµιζε µε βαρέλια έτοιµα να φορτωθούν στα εµπορικά πλοία. Το
1910 δηµιουργήθηκε ο σύνδεσµος εργατών βαρελοποιών Ιτέας µε
στόχο την προστασία των δικαιωµάτων των µελών του. Το 1938 τροποποιήθηκε το καταστατικό του συνδέσµου ανοίγοντας το εύρος των
εργατών που το δεχόταν.
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Εικόνα 5.7: Αποκόµµατα συνδροµής µελών
του συνδέσµου βαρελοποιών το 1911.
Πηγή: Αρχείο Σ. Ντόσκουρη.

Εικόνα 5.8:
Τροποποίηση
καταστατικού συνδέσµου
βαρελοποιών του 1938.
Πηγή: Αρχείο Σ. Ντόσκουρη
και Γ. Ελµαλή.
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Εικόνα 5.9:
Έγγραφο συνδέσµου
βαρελοποιών του 1945.
Πηγή: Αρχείο Σ. Ντόσκουρη
και Γ. Ελµαλή.
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Εικόνα 5.10: Σωµατείο βαρελοποιών δεκαετίας ’50. Πηγή: Αρχείο ∆ήµου Ιτέας.
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Εικόνα 5.11:
Παραλία µε βαρέλια.
Πηγή: Αρχείο
δηµοτικής βιβλιοθήκης Ιτέας,
φωτογραφία 1959.
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Εικόνα 5.12:
Φόρτωση βαρελιών
στο λιµάνι.
Πηγή: Αρχείο Λ. Κατόπη.
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Εικόνα 5.13: Παραλία µε βαρέλια
Πηγή: Αρχείο Π. Πασαλιµανίωτη.
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Εικόνα 5.14:
Βαρελοποιείο Ε. Τραχανά.
Πηγή: Αρχείο Σ. Ντόσκουρη.

5.3 Τύποι βαρελοποιείων
Τα κτίρια ήταν είτε ιδιόκτητα είτε εκµισθωµένα για µικρό διάστηµα. Οι
κτιριακές απαιτήσεις της παραγωγής δεν ήταν ιδιαίτερες για αυτό στεγάζονταν σε µονώροφα µικρά κτίρια ή σε συµπληρωµατικές ισόγειες
αποθήκες σπιτιών, είτε ακόµα και στα ισόγεια διώροφων κατοικιών.
Κατά κύριο λόγο όµως τα βαρελάδικα ήταν µικρά, ισόγεια, πλίνθινα, µε
λίγα αλλά µεγάλα ανοίγµατα και δίρριχτη στέγη.

Α) Μονώροφα βαρελοποιεία
Α1. Βαρελοποιείο Ε. Τραχανά
Ο Τραχανάς ξεκίνησε το 1929 την κατασκευή βαρελιών και τη συνέχισε
µέχρι και το 1966. Τα κτίρια στα οποία λειτούργησε κατά καιρό το βαρελοποιείο εκµισθώνονταν από την οικογένεια Τραχανά και ήταν δύο.
Το πρώτο (Β26, εικόνα 1.17) λειτούργησε από το 1929 µέχρι το 1950 και
το δεύτερο λειτούργησε από τα παιδιά του, από το 1951 µέχρι το 1966
(Β27, εικόνα 1.17).
Το κτίριο της παραπάνω εικόνας ήταν µονώροφο πλίνθινο µε πέτρινη
βάση. Είχε λίγα και µεγάλα ανοίγµατα µε ξύλινα πλαίσια. ∆ιέθετε µία δίφυλλη είσοδο µε ξύλινη καρφωτή πόρτα και δύο παράθυρα µεγάλα µε
καΐτια, υαλοπίνακες και ξύλινα εξώφυλλα. Το κτίριο έφερε ξύλινη κεραµοσκεπή, ενώ συνόρευε µε την κατοικία της οικογένεια Λύτρα από
τον οποίο νοίκιαζαν την αποθήκη. Το δεύτερο κτίριο ήταν και αυτό ισόγειο πλίνθινο µε κεραµοσκεπή, αλλά δεν υπάρχει φωτογραφικό ντοκουµέντο. Κανένα από τα δύο κτίρια δε διασώζεται σήµερα.

Α2. Βαρελοποιείο Κάββουρα
Το βαρελοποιείο του Κάββουρα ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1910
και συνέχισε µέχρι το 1958. Το κτίριο που το στέγαζε εκµισθώνοταν όλα
τα χρόνια (Β9, εικόνα 1.17), από την οικογένεια Κάββουρα. Το βαρελοποιείο ήταν και αυτό µονώροφο πλίνθινο µε κεραµοσκεπή και µεγάλα ανοίγµατα. Έξω από αυτό ήταν στοιβαγµένες οι δούγες που είχαν
συναρµολογηθεί έτοιµες για επεξεργασία.
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Εικόνα 5.15:
Βαρελοποιείο Κάββουρα.
Πηγή: Αρχείο Σ. Ντόσκουρη.
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Εικόνα 5.16:
Βαρελοποιείο Κάββουρα.
Πηγή: Αρχείο Σ. Ντόσκουρη.
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Εικόνα 5.17:
Βαρελοποιείο
Μπήλιου.
Πηγή: Αρχείο
Π. Εξηντάρη.
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Α3. Βαρελοποιείο Μπήλιου
Το βαρελοποιείο του Γ. Μπήλιου ξεκίνησε τη λειτουργία του από τον
ίδιο, το 1910 µέχρι το 1930 (Β2, εικόνα 1.17), όπου ανέλαβαν οι γιοι του
Ανάργυρος (Β5, εικόνα 1.17) στο ίδιο κτίριο και Λουκάς στο διπλανό
κτίριο (Β6, εικόνα 1.17) µέχρι το 1960, όπου και σταµάτησαν την εργασία τους.
Τα όµορα κτίρια φαίνονται στην παραπάνω εικόνα. Είναι ισόγεια πλίνθινα, µε κεραµοσκεπές και µεγάλα ανοίγµατα περιµετρικά στις όψεις
τους. Πολλά βαρέλια και έτοιµες δούγες τοποθετούνταν έξω από το
βαρελοποιείο, µιας και ο χώρος της αποθήκης ήταν µικρός.
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Εικόνα 5.18:
Γυναικεία παρουσία στο βαρελοποιείο.
Πηγή: Αρχείο Σ. Ντόσκουρη.
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Εικόνα 5.19:
Βαρελοποιείο Μπελούµπαση.
Πηγή: Αρχείο Σ. Ντόσκουρη.

Α4. Βαρελοποιείο Μπελούµπαση
Το βαρελοποιείο του Μπελούµπαση ξεκίνησε τη λειτουργία του, το 1915
(Β7, εικόνα 1.17). Το 1925 συνέχισε τη λειτουργία του σε µισθωµένο
διαφορετικό κτίριο (Β8, εικόνα 1.17) µέχρι και το 1954, όπου και σταµάτησε την παραγωγή του.
Τα κτίρια στα οποία στεγάστηκαν τα βαρελοποιεία των Μπελουµπασέων ήταν ισόγειες πλίνθινες αποθήκες σπιτιών στην παραλία της Ιτέας,
τις οποίες νοίκιαζαν για βαρελάδικα.

Α5. Βαρελοποιείο Ταλαρούγκα
Το βαρελοποιείο του Φ. Ταλαρούγκα στεγάστηκε σε διάφορα κτίρια.
Ξεκίνησε το 1927 (Β11, εικόνα 1.17) µέχρι το 1944, συνέχισε το 1945
(Β12, εικόνα 1.17) µέχρι το 1947. Το 1948 ενοικίασε (Β13, εικόνα 1.17)
µέχρι το 1954. Μετακόµισε στο δικό του πλέον κτίσµα το 1955 (Β14, εικόνα 1.17), όπου και δούλεψε µέχρι το 1978.
Οι παρακάτω εικόνες είναι από το τελευταίο ιδιόκτητο κτίριο, το οποίο
συνόρευε µε την κατοικία της οικογένειας. Το κτίριο είναι µονώροφο
πλινθόδµητο µε ξυλοδεσιές και λίθους στη βάση. Έχει µεγάλα ξύλινα
ανοίγµατα µε φεγγίτες για την εξυγίανση του χώρου.
Επίσης είχε πίσω αυλή που λειτουργούσε ως αποθηκευτικός χώρος για
την πρώτη ύλη και για τα έτοιµα βαρέλια. Πολλές φορές µάλιστα µέρος
της επεξεργασίας του βαρελιού πραγµατοποιούνταν στην εσωτερική
αυλή. Μεταξύ της αυλής και του όµορου κτιρίου υπήρχε µεσοτοιχία
πέτρινη.
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Εικόνα 5.21:
Βαρελοποιείο
Ταλαρούγκα.
Πηγή: Αρχείο
Μ. Ταλαρούγκα.
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Εικόνα 5.20:
Βαρελοποιείο Ταλαρούγκα.
Πηγή: Αρχείο Μ. Ταλαρούγκα.
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Εικόνα 5.22: Βαρελοποιείο Πετρόπουλου.
Πηγή: Αρχείο Μ. Ταλαρούγκα.
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Α6. Βαρελοποιείο Πετρόπουλου
Το βαρελοποιείο του Πετρόπουλου λειτουργούσε πίσω από την αποθήκη εµπορίας και εξαγωγής ελιάς.
Επρόκειτο για τρία συνεχόµενα κτίρια (ένα πέτρινο και δύο πλινθόδµητα) τα οποία επικοινωνούσαν µε την αποθήκη και δούλευαν ταυτόχρονα µε αυτή.
Το βαρελάδικο ξεκίνησε να λειτουργεί το 1908 και σταµάτησε περίπου
το 1970. Τα κτίρια είναι µονώροφα µε ξύλινη κεραµοσκεπή εµφανή στο
εσωτερικό τους.
Το πρώτο και το δεύτερο έχει αναλογία 1:1,5 και το τρίτο 1:2. Τα ανοίγµατα και εδώ είναι µεγάλα µε ξύλινα παραθυρόφυλλα και µεγάλη ξύλινη καρφωτή πόρτα.
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Σήµερα το τρίτο κτίριο έχει υποστεί αλλαγές, µέρος της κεραµοσκεπής
έχει υποχωρήσει ενώ ο βόρειος τοίχος έχει αντικατασταθεί µε τσιµεντόπλινθους.

Εικόνα 5.23: Βαρελοποιείο Πετρόπουλου.
Πηγή: Προσωπικό αρχείο, φωτογραφία 2006.
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Εικόνα 5.24: Βαρελάδες στην αποθήκη Κουτσουλιούτσου 1951. Αρχείο Σ. Ντόσκουρη.
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Β) ∆ιώροφα βαρελοποιεία σε συνδυασµό
µε άλλες χρήσεις
Β1. Βαρελοποιείο Ελµαλή
Ο Ελµαλής ξεκίνησε το έτος 1944 µαζί µε τον Εξηντάρη στο κτίριο (Β23,
εικόνα 1.17) µέχρι και το 1948. Ο Εξηντάρης από το 1948 συνεταιρίστηκε µε το Σπέτζο και όταν αυτός αποχώρησε παρέµεινε και συνέχισε
µόνος του. Ο Ελµαλής από την άλλη µίσθωσε για ένα χρόνο (Β33, εικόνα 1.17) και στη συνέχεια (Β39, εικόνα 1.17) όπου και παρέµεινε
µέχρι το 1966.
Η παρακάτω εικόνα είναι από το τελευταίο κτίριο στο οποίο στεγάστηκε
το βαρελοποιείο του Ελµαλή. Ο Ελµαλής µίσθωνε την ισόγεια αποθήκη της διώροφης κατοικίας του Κουλουβάτου. Το ισόγειο ήταν πλινθόδµητο µε λίγα ξύλινα ανοίγµατα µε φεγγίτες (για αερισµό και
φωτισµό του χώρου) και ξύλινα παραθυρόφυλλα.
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Εικόνα 5.25:
Βαρελοποιείο Ελµαλή.
Πηγή: Αρχείο Γ. Ελµαλή.
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Εικόνα 5.26: Βαρέλια στις γειτονιές, 1945-1950.
Πηγή: Αρχείο Γ. Φλώρου.
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5.4 Μεταφορά βαρελιών
Ο χώρος έξω από το βαρελάδικο λειτουργούσε ως φυσική συνέχεια
του εσωτερικού. Σ΄ αυτόν στοίβαζαν τα έτοιµα βαρέλια για φόρτωµα
και µεταφορά.
Το φόρτωµα γίνοταν σε δίτροχα και τετράτροχα κάρα τα οποία µετέφεραν µε άλογα οι καραγωγείς είτε στην παραλία για φόρτωση σε πλοία,
είτε για οδική µεταφορά στον προορισµό τους.
Τα τετράτροχα οχήµατα (αµάξια) είχαν τις δύο µπροστινές ρόδες µικρότερες από τις πίσω έτσι ώστε να έχουν την ευχέρεια να τις στρέφουν
δεξιά και αριστερά µε τη βοήθεια ενός σταυρού.
Εκτός αυτού υπήρχε κι άλλος ένας τύπος τετράτροχου οχήµατος, ο
οποίος δεν είχε «παραπέτια», δηλαδή πλαϊνά τοιχώµατα. Ήταν αρκετά
µεγαλύτερο και είχε το σταυρό στη µέση προκειµένου να είναι δυνατή
η επί τόπου στροφή του.
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Αυτόν τον τύπο χρησιµοποιούσαν οι καραγωγείς µόνο στην Ιτέα, όπου
οι δρόµοι ήταν οµαλοί και οι αποστάσεις µικρές. Το σπάσιµο στη µέση
γινόταν για να είναι δυνατή η επί τόπου στροφή πάνω στο στενό τότε
µώλο.
Το κάρο ήταν δίτροχο και το κασόνι του ήταν απευθείας στηριγµένο
πάνω στον άξονα των τροχών µε γερές, δυνατές και µεγάλες ρόδες.
Προορισµός τους ήταν η µεταφορά βαρέων φορτίων.
Τα πρώτα κάρα εµφανίστηκαν στην Άµφισσα και τη συντήρηση τους
είχε αναλάβει ένας βαρελοποιός ονόµατι Κάζος. Αργότερα γύρω στα
1887 οργανώθηκε το επάγγελµα του καροποιού µε γνωστότερους τους
Τζαµτζή και Κάντη. Το επάγγελµα του καροποιού έσβησε το 1948-1949,
όπου άρχισε η αγορά να κατακλύζεται από αγροτικά αυτοκίνητα.
Το φόρτωµα από το βαρελάδικο και την αποθήκη ελαιών αναλάµβαναν οι χαµάληδες-φορτοεκφορτωτές της ξηράς ενώ στο λιµάνι, οι λιµενεργάτες. Και οι µεν και οι δε, είχαν δηµιουργήσει δικό τους σύλλογο
µε την ονοµασία «Σύλλογος φορτοεκφορτωτών Ιτέας». Ανάλογο σύλλογο είχαν ιδρύσει και οι καραγωγείς µε την ονοµασία «Σύλλογος µεταφορικών Ιτέας».

Εικόνα 5.27:
Τετράτροχο όχηµα
µεταφοράς βαρελιών.
Πηγή: Αρχείο
Λ. Κατόπη,
φωτογραφία 1937.
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Εικόνα 5.28:
∆ίτροχο όχηµα µεταφοράς
βαρελιών από το ελαιοτριβείο
του Τραχανά-Αβραµίκου στην
Άµφισσα.
Πηγή: Προσωπικό αρχείο,
φωτογραφία 2006.
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Εικόνα 5.29:
∆ίτροχο κάρο.
Πηγή: Αρχείο Σ. Ντόσκουρη.
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Εικόνα 5.30:
Τετράτροχο όχηµα
µεταφοράς βαρελιών.
Πηγή: Αρχείο Λ. Κατόπη.

Εικόνα 5.31:
Καραγωγείς στο λιµάνι της Ιτέας.
Πηγή: Αρχείο Λ. Κατόπη.
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Εικόνα 5.32:
Καραγωγείς
στο λιµάνι της Ιτέας.
Πηγή: Αρχείο Λ. Κατόπη.
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Εικόνα 5.33:
Καραγωγείς.
Πηγή: Αρχείο Λ. Κατόπη.
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Εικόνα 5.34:
Καραγωγείς.
Πηγή: Αρχείο Λ. Κατόπη.

Εικόνα 5.35:
∆ίτροχο κάρο στην Κίρρα.
Πηγή: Αρχείο Ε. Μπραούζου.
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Εικόνα 5.36:
Λιµενεργάτες στην Ιτέα.
Πηγή: Αρχείο Λ. Κατόπη.
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Εικόνα 5.37: Ο ελαιώνας.
Πηγή: Αρχείο Γ. Τσατσαρώνη.

Υπόµνηµα
1

2

3

Οι πληροφορίες για την κατασκευή των βαρελιών δόθηκαν από τους Μ. και τον Ν.
Ταλαρούγκα, από τον Π. Εξηντάρη και από τον Γ. Ελµαλή, οι οποίοι ασχολούνταν
µε την τέχνη της βαρελοποιίας χρόνια και προέρχονταν από οικογένεια
βαρελοποιών.
Βλ. Γ. Κουτσουκλένη, (2002). Φθίνοντα επαγγέλµατα. Παραδοσιακές καλλιέργειες.
Άµφισσα: Άγιος Γεώργιος, έκδοση: ∆ήµος Άµφισσας.
Το έτος 2006 είχε ανακηρυχθεί επίσηµα από το Υπουργείο Ανάπτυξης ως «Έτος
Ελιάς και Eλαιολάδου». Με την ευκαιρία αυτή ο ∆ήµος Άµφισσας, µε ∆ήµαρχο τότε
το Νικόλαο ∆ηµ. Φουσέκη, διοργάνωσε µια σειρά εκδηλώσεων µε τίτλο
«Καινοτοµώντας στην Ελιά» σε συνεργασία µε την Τοπική Ένωση ∆ήµων και
Κοινοτήτων (Τ.Ε.∆.Κ.) του Νοµού Φωκίδας και την Εταιρεία «Πρωτοβουλία
Φωκίδα», η οποία συνεισέφερε σχεδόν το συνολικό ποσό της οικονοµικής κάλυψης
των δραστηριοτήτων. Στα πλαίσια αυτών των εκδηλώσεων, πραγµατοποιήθηκαν
δύο (2) πανελλήνιοι διαγωνισµοί. Ο πρώτος διαγωνισµός ήταν Φωτογραφικός.
Έγινε σε συνεργασία µε το περιοδικό «Φωτογράφος» της εφηµερίδας
«Καθηµερινή». Είχε θέµα «Η Ελιά, το Λάδι και ο Πολιτισµός τους» και
παρουσιάστηκε στα τεύχη 145 - Ιανουάριος 2006, 146 - Φεβρουάριος 2006, 147 Μάρτιος 2006, 148 - Απρίλιος 2006 και 149 - Μάιος 2006. Τα αποτελέσµατα του
διαγωνισµού παρουσιάστηκαν στο τεύχος 152 - Αύγουστος 2006 του περιοδικού
«Φωτογράφος» της «Καθηµερινής». Ο δεύτερος διαγωνισµός ήταν Ζωγραφικός και
πραγµατοποιήθηκε µε ευθύνη του «Εργαστηρίου Εικαστικών Τεχνών του ∆ήµου
Άµφισσας» που το διηύθυνε τότε ο Γιώργος Σκυλογιάννης. Είχε τον ίδιο τίτλο «Η
Ελιά, το Λάδι και ο Πολιτισµός τους» και έλαβαν µέρος σ’ αυτόν µαθητές των
εικαστικών εργαστηρίων ∆ήµων από ολόκληρη την Ελλάδα. Τα βραβεία και των
δύο διαγωνισµών απονεµήθηκαν στους νικητές στις 16.12.2006 στο Ευρωπαϊκό
Πολιτιστικό Κέντρο ∆ελφών κατά τη διάρκεια έκθεσης έργων και από τους δύο
διαγωνισµούς. Το σύνολο των φωτογραφιών και των ζωγραφικών έργων των
διαγωνισµών αυτών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας «Πρωτοβουλία
Φωκίδα».
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Α. Σαββόπουλος: Πέµπτο Βραβείο Πανελλήνιου ∆ιαγωνισµού Φωτογραφίας του ∆ήµου Άµφισσας, µε θέµα την ελιά.
Πηγή: «Πρωτοβουλία Φωκίδα»3.

Η

Πέγκυ Αραβαντινού-Τζε µεγάλωσε στην Ιτέα Φωκίδος.
Σπούδασε Οικονοµικά και Αρχιτεκτονική στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, απέκτησε τα αντίστοιχα δι-

πλώµατα το 2001 και 2007, καθώς και δύο µεταπτυχιακούς τίτλους µε
ειδίκευση τη ∆ασική Βιοµετρία και τη ∆ιοίκηση Τουριστικώv Επιχειρήσεων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης το 2003 και στο
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο το 2008.
Εκπονεί τη διδακτορικής της διατριβή µε θέµα «Συστήµατα Περιφερειακής
Ανάπτυξης: προς µια Βιώσιµη Ενεργειακά και Περιβαλλοντικά Θεώρηση
της Χωρικής Ανάπτυξης».
Από το 2003 διδάσκει ως εργαστηριακός συνεργάτης στο Αλεξάνδρειο
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης, ενώ από το 2007 έχει
προσωπικό τεχνικό γραφείο µε ειδίκευση στη Βιοκλιµατική Αρχιτεκτονική. Ασχολείται µε ερευνητικά προγράµµατα και έχει δηµοσιεύσεις σε
ξένα και ελληνικά επιστηµονικά περιοδικά και συνέδρια.
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Ο ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ, Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ Η ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΑ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ
ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΒΡΩΣΙΜΗΣ ΕΛΙΑΣ
& ΒΑΡΕΛΟΠΟΙΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙ∆ΑΣ
ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ARTIO STAMP ΓΡΑΦΙΚΕΣ
ΤΕΧΝΕΣ ΕΠΕ ΣΕ 1.500 ΑΝΤΙΤΥΠΑ
ΤΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2010
ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ
ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΩΚΙ∆ΑΣ.
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