
                         

          ΠΡΕΣΒΕΙΑ  ΒΗΡΥΤΟΥ                                       

               ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ.              
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Νouvelle Naccache, Rue 64, Imm. Ant. Boukhater, No 85 B.P. 309, Bηρυτός, ecocom-beirut@mfa.gr 

http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/851 

 

                                                                                               Βηρυτός, 6 Δεκεμβρίου 2022 

                                                                                                

                                                                                                

Η κρίση στρέφει τους Λιβανέζους της υπαίθρου προς την παραδοσιακή σαπωνοποιία με 

ελαιόλαδο 

 

Το τρέχον έτος σηματοδοτεί την τέταρτη ετήσια συγκομιδή ελαιών στο Λίβανο, από τότε που η 

οικονομική κρίση βρέθηκε εκτός ελέγχου, στα τέλη του 2019.  Ορισμένοι ιδιώτες, ωστόσο, 

προχωρούν με τις δικές τους επιχειρηματικές ιδέες και εντέλει εκδοχές, με όχημα μία παραδοσιακή 

τέχνη: την παρασκευή σαπουνιού από ελαιόλαδο. 

 

Ιστορικό  

Οι ετήσιες συγκομιδές ελαιών εναλλάσσονται με κανονικό ρυθμό, μεταξύ πλούσιων και λιγότερων 

καλών εσοδειών. Το 2022 υπήρξε πολλά υποσχόμενο έτος. Πολλές οικογένειες, σε συνεργασία με 

τοπικά ελαιοτριβεία, πατάνε ελιές, οι οποίες, στη συνέχεια, θα γίνουν βρώσιμο ελαιόλαδο.  

 

Στον Λίβανο και σε άλλα μέρη της Μεσογείου, το παραδοσιακό σαπούνι – ονόματι «saboun baladi»- 

αποτελεί, εδώ και πολύ καιρό, ένα υποπροϊόν της ετήσιας συγκομιδής ελαιών Οκτωβρίου-

Νοεμβρίου, το οποίο παράγεται από το λάδι, που εξάγεται από τις φρεσκοκομμένες ελιές και, στη 

συνέχεια, μεταπωλείται σε σαπωνοποιούς. 

 

Τα τελευταία δύο χρόνια, αυτή η φυσική μέθοδος παρασκευής σαπουνιού έχει καταστεί αυξανόμενη 

πηγή βιοπορισμού για τους ανθρώπους στις αγροτικές περιοχές του Λιβάνου, καθώς οι 

επαγγελματίες αναζητούν οποιοδήποτε συμπληρωματικό εισόδημα, εν μέσω της οικονομικής 

ύφεσης της χώρας. 

 

Εξέλιξη  

Τα κέρδη είναι ακόμη οριακά, λένε ορισμένοι νεοεισερχόμενοι του κλάδου σαπωνοποιίας, αν και 

σαπωνοποιοί, που ασχολούνται με το επάγγελμα χρόνια, αναφέρουν ότι οι επιχειρήσεις τους ήδη 

αναπτύσσονται ικανοποιητικά. Οι καταναλωτές, επίσης, αναζητούν περισσότερα τοπικά προϊόντα, 

σύμφωνα με  πληροφορίες της αγοράς. Η εταιρία Salma, λ.χ.. είναι επιχείρηση φυσικού σαπουνιού 

και ομορφιάς, η οποία ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2019, την εποχή που ξεσπούσε η μεγάλη 

οικονομική κρίση στον Λίβανο προ τριετίας.  

 

Τα παραδοσιακά φτιαγμένα σαπούνια από ελαιόλαδο έγιναν ξαφνικά πολύ πιο προσιτά, σε σχέση 

με παρόμοια σαπούνια, που εισάγονται από χώρες εκτός Λιβάνου. Αν και το saboun baladi μπορεί 

να παρασκευαστεί οποιαδήποτε εποχή του έτους, παραδοσιακά αποτελεί μέρος της φθινοπωρινής 

συγκομιδής για να απελευθερωθεί αποθηκευτικός χώρος στις δεξαμενές για το νέο εκχύλισμα 

λαδιού της χρονιάς. Με την πάροδο των δεκαετιών, αυτή η παράδοση έγινε λιγότερο διαδεδομένη, 

αν και εξακολουθούσε να υπάρχει σε κάποιο βαθμό στα χρόνια, που προηγήθηκαν της κρίσης. 

 

Ωστόσο, πέραν των παραδόσεων, η έναρξη μιας επιχείρησης σαπουνιού εξακολουθεί να είναι 

δαπανηρή για τους περισσότερους δυνητικούς επιχειρηματίες του κλάδου στον Λίβανο. Μια τυπική 
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δεξαμενή ελαιόλαδου 15 ή 16 κιλών, που απαιτείται για τη βάση του σαπουνιού κοστίζει από 100 

έως 120 δολ. ΗΠΑ (περίπου ισούται πλέον με έναν μηνιαίο μισθό δημοσίου υπαλλήλου, μετά την 

υποτίμηση της λιβανικής λίρας). Κάθε κιλό ελαιόλαδου αποδίδει περίπου 10 σαπούνια, σύμφωνα 

με επίσημες εκτιμήσεις. 

 

Τυχόν αρώματα ή μπουκάλια, που εισάγονται από το εξωτερικό, μπορεί επίσης να είναι ακριβά, 

σύμφωνα με σαπωνοποιούς. Τα εισαγόμενα λ.χ. έλαια καρύδας κοστίζουν 10 δολ. ΗΠΑ. Το φυσικό 

κολλαγόνο, ένα θρεπτικό συστατικό για το δέρμα, κοστίζει 25 δολάρια ανά 500 γραμμάρια. 

Σημειώνεται ότι αυτά τα συστατικά θα γίνουν σύντομα ακόμη πιο ακριβά, καθώς η Banque du Liban, 

η κεντρική τράπεζα του Λιβάνου, αύξησε την ισοτιμία για τον υπολογισμό των τελωνειακών δασμών 

την 1η Δεκεμβρίου 2022- από τη μακροχρόνια επίσημη ισοτιμία των 1.507 λιβανικών λιρών ανά 

δολάριο σε 15.000 λ.λ. 

 

Αυτό συνεπάγεται, απλώς, υψηλότερες τιμές για αρώματα, συσκευασίες και άλλα συστατικά, που 

προέρχονται από το εξωτερικό και τα οποία χρειάζονται οι σαπωνοποιοί για να ξεκινήσουν τις 

επιχειρήσεις τους. Προβλέποντας την αλλαγή, οι σαπωνοποιοί έχουν ήδη ενημερώσει τον 

τιμοκατάλογό τους. Υπολόγισαν αύξηση 10% στο συνολικό κόστος για την παρασκευή των 

σαπουνιών τους, τα οποία πλέον τιμολογούνται από 1 έως 12 δολάρια ανά μπάρα, ανάλογα με τα 

συστατικά. 

 

Στο ερώτημα, αν θα μπορούσαν οι αυξήσεις των τιμών να ωθήσουν τους Λιβανέζους 

σαπωνοποιούς να στραφούν ακόμη περισσότερο στα τοπικά υλικά, αν και δεν υπάρχουν ακόμη 

ακριβή διαθέσιμα στοιχεία, η απάντηση είναι θετική. Για το παραδοσιακό σαπούνι, δεν χρειάζονται 

εισαγόμενα είδη, παρά μόνο η καυστική σόδα, που απαιτείται για να μετατραπεί το λάδι σε σαπούνι. 

Ακόμη, ενδέχεται να υπάρχει ελπίδα για όσους ξεκίνησαν να ασχολούνται με την σαπωνοποιία, 

ακόμη και κατά τα τελευταία τρία χρόνια της οικονομικής κρίσης, καθώς αρκετές επιχειρήσεις 

αναπτύσσονται δυναμικά, με το 90% των πωλήσεων να λαμβάνουν χώρα εντός του Λιβάνου.  

 

Τα μυστικά της παρασκευής σαπουνιού στη Σιδώνα 

Οι επισκέπτες μπορούν να παρακολουθήσουν επίδειξη του τρόπου παρασκευής των 

παραδοσιακών σαπουνιών από ελαιόλαδο και να μάθουν για την ιστορία των παραδόσεων του 

"χαμάμ" (λουτρού). Ένα ιστορικό τμήμα του μουσείου παρουσιάζει αντικείμενα που βρέθηκαν, κατά 

την επιτόπια ανασκαφή και τα οποία περιλαμβάνουν υπολείμματα πήλινων κεφαλών, που 

χρονολογούνται από τον 17ο έως τον 19ο αιώνα, καθώς και θραύσματα κεραμικής. Το κτίριο του 

Μουσείου είναι ένα παλιό εργοστάσιο σαπουνιού, που χτίστηκε τον 17ο αιώνα, αν και περιέχει 

τμήματα, που πιστεύεται ότι χρονολογούνται από τον 13ο αιώνα και ανακαινίστηκε από το Ίδρυμα 

Audi, πριν ανοίξει επίσημα για το κοινό τον Νοέμβριο του 2000. 

 

Η βόρεια πόλη του Λιβάνου, η Τρίπολη, είναι μία από τις λίγες πόλεις της ανατολικής Μεσογείου, 

που κάποτε φημίζονταν για την παραγωγή σαπουνιού. Το προϊόν αυτό έδωσε μάλιστα το όνομά 

του στα ιστορικά χάνια της περιοχής, ή «καραβανσεράι», καθώς οι τεχνίτες της περιοχής 

φημίζονταν για το σαπούνι τους, το οποίο αποτελούνταν από λάδι από τα άφθονα ελαιόδεντρα της 

περιοχής. 
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Η παραγωγή σαπουνιού άνθισε κατά την εποχή των Σταυροφόρων και έφτασε στη χρυσή της 

εποχή επί Μαμελούκων. Οι Μαμελούκοι κατασκεύασαν το σαπωνοποιείο το 1480, αν και αργότερα 

επεκτάθηκε από τους Οθωμανούς. 

 

Ο Οθωμανός σουλτάνος Σουλεϊμάν συνήθιζε να λαμβάνει από την Τρίπολη αφιερώματα 

σαπουνιού και ζάχαρης, ιδίως "νυφικό σαπούνι", ή στρογγυλά σαπούνια, που 

συμπεριλαμβάνονταν στα γαμήλια παντελόνια. 

 

Η σύζυγος του Σουλεϊμάν -γνωστότερη στις μέρες μας από την απεικόνισή της στην γνωστή 

τουρκική τηλεοπτική σειρά- Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής, λέγεται ότι παρότρυνε τον σουλτάνο να 

επεκτείνει το σαπωνοποιείο της Τρίπολης και να διαθέσει τα έσοδά του για τη συντήρηση των δύο 

ιερών προσκυνημάτων στη Μέκκα και τη Μεδίνα. 

 

Η παραγωγή σαπουνιού δεν περιοριζόταν στο Soap Khan. Στην Τρίπολη λειτουργούσαν 

περισσότερα από δέκα μεγάλα εργοστάσια σαπουνιού, αλλά μόνο τρία εξακολουθούν να 

παρασκευάζουν το προϊόν με το χέρι σήμερα. Η χρυσή εποχή έχει περάσει προ πολλού, ωστόσο, 

μια χούφτα παραγωγών διατηρεί την παράδοση, όχι μόνο για να διατηρήσει την κληρονομιά της 

πόλης, αλλά και ως μέσο βιοπορισμού. 
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