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 1.Εισαγωγή 
 

Το θέµα που πραγµατεύεται αυτή η εργασία είναι εξαιρετικά ευρύ, τόσο γιατί 

αφορά µια πολύ µεγάλη χρονική περίοδο από τον 7ο ως  τον 12ο αιώνα, όσο γιατί µε τον 

όρο υαλουργία εννοούµε το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για τη κατασκευή 

ποικίλων τεχνέργων, διαφορετικών ως προς τη µορφή, τη χρήση, την αξία. 

 

Οφείλουµε καταρχήν να διευκρινίσουµε ότι µε τον όρο υαλουργία εννοούµε όλα 

τα στάδια κατασκευής και επεξεργασίας γυαλιού µέχρι την κατασκευή τεχνέργων. Η 

διευκρίνιση αυτή είναι απαραίτητη γιατί συχνά στη βιβλιογραφία εµφανίζονται δύο 

ξεχωριστοί όροι, υαλοποιία και υαλουργία για να περιγράψουν δύο φάσεις της όλης 

διαδικασίας. Η υαλοποιία είναι η κατασκευή αργού γυαλιού ενώ υαλουργία η µετατροπή 

του αργού γυαλιού σε γυάλινο τέχνεργο1. Οι δύο αυτοί όροι,  ακριβείς τις περισσότερες 

φορές είναι εξαιρετικά δύσχρηστοί, µια και δεν υπάρχει ένας τρίτος όρος να περιγράφει 

όλη την διαδικασία παραγωγής γυαλιού και γυάλινων τεχνέργων. Η απόπειρα 

χρησιµοποίησης διαρκώς των δύο όρων υαλοποιία και υαλουργία σε αυτή την εργασία 

εµπόδιζε αρκετά την ροή του λόγου. Το πρόβληµα γινόταν πιο έντονο όταν 

αναφερόµασταν σε κατάλοιπα για τα οποία δεν γνωρίζαµε σε ποια από τις δύο φάσεις 

ανήκουν ή στις περιπτώσεις, και µαρτυρούνται τέτοιες, που όλες οι εργασίες που 

απαιτούνται για την κατασκευή γυάλινων τεχνέργων βρίσκονταν σε διαρκή αλληλουχία 

και ουσιαστικά δεν διαχωρίζονταν σε δύο φάσεις. Προκειµένου λοιπόν, να 

επαναλαµβάνουµε διαρκώς υαλοποιία και υαλουργία όταν αναφερόµαστε στο σύνολο 

των εργασιών που σχετίζονται µε το γυαλί ή να δηµιουργούµε λάθος εντυπώσεις όταν 

αναφερόµαστε σε κατάλοιπα γυαλιού για τα οποία δεν γνωρίζουµε σε ποια φάση 

ανήκουν προτιµήσαµε να χρησιµοποιήσουµε τον όρο υαλουργία για το σύνολο των 

εργασιών που σχετίζονται µε γυαλί και γυάλινα τέχνεργα και τις φράσεις παραγωγή 

αργού γυαλιού και κατασκευή γυάλινων τεχνέργων όταν επιβάλλεται να διευκρινίσουµε σε 

ποιο ακριβώς στάδιο της παραγωγής αναφερόµαστε. Ο όρος υαλοποιία δεν 

χρησιµοποιείται καθόλου.  

 

                                                 
1 Π. Τριανταφυλλίδης, Ροδιακή Υαλουργία Ι, Αθήνα 2000. 
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Στην εργασία αυτή λοιπόν µελετάµε την υαλουργία από τον 7ο ως τον 12ο αιώνα. 

Η ισχυρή αν και ανακριβής αντίληψη ότι µαρτυρίες υαλουργίας λείπουν από αυτούς τους 

αιώνες προκάλεσε το ενδιαφέρον για αυτήν ειδικά τη χρονική περίοδο.  

Απαραίτητη για τη µελέτη της βυζαντινής υαλουργίας είναι µια σύντοµη 

επισκόπηση της πορείας της σχετικής έρευνας µέχρι σήµερα. 

Στη συνέχεια µας απασχολεί είναι η διάδοση της υαλουργίας. Έτσι, 

προσπαθώντας να κατανοήσουµε τις εφαρµογές της υαλουργίας και κατ’επέκταση τη 

χρήση και τη διάδοση των γυάλινων προϊόντων στη µεσοβυζαντινή περίοδο 

συγκεντρώσαµε ένα σηµαντικό δείγµα αρχαιολογικών, γραπτών και εικαστικών 

µαρτυριών υαλουργίας.  

Ακολούθως, θίγουµε επιµέρους ερωτήµατα σχετικά µε τις εργασίες που 

απαιτούνταν για την παραγωγή γυάλινων τεχνέργων. Μολονότι τα σχετικά ερωτήµατα 

είναι πολλά, επιλέξαµε να ασχοληθούµε ως προς το θέµα της εξεύρεσης πρώτων υλών 

µόνο µε το διαθαλάσσιο εµπόριο τους και ως προς την οργάνωση της παραγωγής 

γυάλινων µόνο µε την υπόθεση διάκρισης εργαστηρίων υαλουργίας ανάλογα µε τα είδη 

που παράγουν.  

Ζητούµενο σε κάθε περίπτωση είναι οι πληροφορίες που µπορούµε να 

αντλήσουµε για τους ανθρώπους που συµµετείχαν στην παραγωγή ή χρησιµοποιούσαν 

γυάλινα τέχνεργα. 

 

Θερµές ευχαριστίες οφείλονται στα µέλη της τριµελούς επιτροπής, Όλγα 

Γκράτζιου,  Βίκη Φωσκόλου, Τόνια Κιουσοπούλου, για τον ενθουσιασµό και την 

εµπιστοσύνη που έδειξαν, για τις χρήσιµες παρατηρήσεις, τις συµβουλές και την 

κατανόησή τους. Ευχαριστίες οφείλονται ακόµα για τη φροντίδα και την υποστήριξη 

τους στα χρόνια των προπτυχιακών και των µεταπτυχιακών σπουδών.  
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2.Ιστορία της έρευνας 

 

Στο κεφάλαιο αυτό προσπαθούµε να εξετάσουµε πότε και σε ποιες συνθήκες οι 

ερευνητές έστρεψαν το ενδιαφέρον τους στη βυζαντινή υαλουργία.  Θα ασχοληθούµε µε 

την έρευνα γύρω από την βυζαντινή υαλουργία, τα µέχρι τώρα κεκτηµένα και τις 

σοβαρές ελλείψεις και  θα επιχειρήσουµε να αναδείξουµε ορισµένα ερωτήµατα και 

προσεγγίσεις που ενώ δεν έχουν εµφανιστεί ακόµα στις µελέτες της βυζαντινής 

υαλουργίας, έχουν απασχολήσει τους µελετητές της υαλουργίας άλλων πολιτισµών.  

Οι παρατηρήσεις σχετικά µε την πορεία της έρευνας στηρίζονται και  στην 

υπάρχουσα βιβλιογραφία που θίγει αυτό το θέµα, αλλά σε µεγάλο βαθµό είναι 

προσωπικές και µάλλον αποσπασµατικές.    

 

2α. Βυζαντινή υαλουργία  

 

Η βυζαντινή υαλουργία απασχόλησε την έρευνα τα τελευταία χρόνια. Μέχρι τη 

δεκαετία του ’70 ελάχιστο ήταν το ενδιαφέρον των βυζαντινολόγων για αυτόν τον τοµέα 

ανθρώπινης δραστηριότητας.  Τα αρχαιολογικά κατάλοιπα της υαλουργίας, σε µεγάλο 

ποσοστό µικρά θραύσµατα από ήδη µικρά και κυρίως απλά και κοινά σκεύη και 

εργαστηριακές εγκαταστάσεις, έµεναν στο περιθώριο της έρευνας, όταν αρχαιολόγοι και 

ιστορικοί τέχνης ενδιαφέρονταν κυρίως για τα κατάλοιπα θρησκευτικών κτίριων και τη 

βυζαντινή ζωγραφική. Τα κατάλοιπα υαλουργίας άρχισαν να καταγράφονται 

συστηµατικά και να µελετώνται, όταν αναγνωρίστηκε η ανάγκη µελέτης του υλικού 

πολιτισµού. 

Ενδεικτικά, µπορούµε να αναφέρουµε  ότι οι εγκαταστάσεις κλιβάνων 

υαλουργίας που εντοπίστηκαν στη Ν. Αγχίαλο το 1929 και στο Λέχαιο το 1963 

δηµοσιεύτηκαν σε δύο-τρεις στίχους στα πλαίσια της δηµοσίευσης των εκκλησιών2. 

Αλλά και η αναλυτική και εκτενής δηµοσίευση του υαλουργείου της Κορίνθου το 19403 

                                                 
2 Γ. Σωτηρίου,  «Ανασκαφαί Νέας Αγχιάλου, Βασιλική Β΄» ΠΑΕ  (1929)  68 και ∆. Πάλλας, 
«Ανασκαφή της Βασιλικής Λεχαίου», ΠΑΕ  (1961)  142-145. 
3 G. Davidson, “A medieval glass-factory at Corinth”, AJA, 44 (1940) 297-327. 
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δεν απασχόλησε τους µελετητές µέχρι το 19734, όταν η ανασκαφέας του εργαστηρίου, 

G.Davidson επανήλθε στο θέµα και σχολίασε ξανά τα ευρήµατα. 

Το 1962 ο Axel von Saldern δηµοσίευσε µια σύντοµη µελέτη των γυάλινων 

ευρηµάτων από τις Σάρδεις.5 

Το 1963, ο A. Megaw ανέσκαψε και δηµοσίευσε θραύσµατα εικονιστικών 

υαλοπινάκων από τον Παντοκράτορα Κωνσταντινουπόλεως (Zeyrek Cami). Τα 

θραύσµατα εικονιστικών υαλοπινάκων είναι από τα λίγα κατάλοιπα υαλουργίας που 

δηµοσιεύτηκαν αναλυτικά και απασχόλησαν τους µελετητές µόλις έγιναν γνωστά6.  Ο 

λόγος που αυτά τα γυάλινα θραύσµατα µελετήθηκαν είναι ότι δεν ανήκουν στο πεδίο του 

«υλικού πολιτισµού»,  αλλά αποτελούν καλλιτεχνική έκφραση και µάλιστα είναι 

µοναδικά σωζόµενα δείγµατα της τέχνης του βιτρό στο Βυζάντιο. Απλοί υαλοπίνακες , 

όπως αυτοί που εντοπίστηκαν στους Φιλίππους το 1961 δηµοσιεύτηκαν σε ελάχιστες 

γραµµές, χωρίς να περιγραφούν, να καταγραφεί ο αριθµός τους ή τα χρώµατα τους7. 

Το 1970, στην θέση Σαράντα Κολόνες εντοπίστηκε στρώµα µε σηµαντικά 

θραύσµατα γυάλινων αντικειµένων. O ανασκαφέας Megaw θεώρησε ότι  πρόκειται για 

κατάλοιπα εργαστηρίου  υαλουργίας8.  Ελάχιστα έχουν γραφεί για το πιθανό εργαστήριο 

ή έστω για τα σχετικά γυάλινα ευρήµατα. Αντίθετα, δείγµατα πολυτελούς παραγωγής, 

όπως η ακέραια γυάλινη φιάλη µπλε, µε επίµηκες κυλινδρικό σώµα και στενό λαιµό και 

διακοσµητικά µοτίβα σε φύλλα χρυσού και τα θραύσµατα από παρόµοια γυάλινα δοχεία,  

                                                 
4 G. Davidson Weinberg, “A medieval mystery: Byzantine glass production”, JGS, 17 (1975) 
127-141. 
5 A.von Saldern, “Glass from Sardis”, AJA, LXVI (1962) 5-12. 
6 Α. Megaw , “Notes on Recent work of the Byzantine Institute in Istanbul”, DOP, 17 (1963) 
333-366 
 Συγκεκριµένα, ο ανασκαφέας υποστήριξε ότι τα θραύσµατα αυτά αποτελούν δείγµατα της 
τέχνης του βιτρό στο Βυζάντιο και πιθανή απόδειξη ότι η τέχνη του βιτρό αναπτύχθηκε πρώτα 
στο Βυζάντιο. Το 1968 ο J. Lafond σε άρθρο του, διαφώνησε µε τις θέσεις του A. Megaw , 
υποστήριξε ότι η τέχνη του βιτρό δεν αναπτύχθηκε στο Βυζάντιο και ότι οι συγκεκριµένοι 
υαλοπίνακες έγιναν από δυτικούς τεχνίτες. J. Lafond “Decouverte de vitraux histories du Moyen 
Age a Constantinople”, CahArch, 28 (1968) 231-238. 
7 Στ. Πελεκανίδης, «Η έξω των τειχών Βασιλική των Φιλίππων, ΑΕ (1955) Αθήνα 1961, 116. 
8 A. Megaw, “Supplement excavation on a castle site at Paphos. Cyprus, 1970-1971”, DOP, 26 
(1972), 322-343. 
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που είχαν εντοπιστεί λίγα χρόνια πριν, έγιναν ευρύτερα γνωστά αµέσως µετά την 

ανακάλυψη τους9.  

 

Οι εργαστηριακές εγκαταστάσεις της Κορίνθου, τα θραύσµατα εικονιστικών 

υαλοπινάκων σε βυζαντινούς ναούς της Κωνσταντινούπολης και τα ευρήµατα από την 

Κάτω Πάφο ήταν από τα πρώτα ευρήµατα υαλουργίας που έγιναν γνωστά και 

απασχόλησαν τους ερευνητές. Ιδιαίτερα τα ευρήµατα της Κορίνθου και της 

Κωνσταντινούπολης επηρέασαν σηµαντικά τους ερευνητές που ασχολήθηκαν µε τη 

βυζαντινή υαλουργία και για ένα µεγάλο διάστηµα λειτούργησαν ως οι σηµαντικότερες 

ενδείξεις  βυζαντινής υαλουργίας. 

Tα τελευταία χρόνια τα ευρήµατα αυτά επανεξετάστηκαν. Το 1991, η αρχική 

χρονολόγηση των εγκαταστάσεων της Κορίνθου, δηλαδή ο 12ος αιώνας αναθεωρήθηκε 

και προτάθηκε ο 14ος αιώνας, περίοδος φραγκοκρατίας για την Κόρινθο10. Επιπλέον, 

πρόσφατα η F.Dell Acqua υποστήριξε µε ισχυρά επιχειρήµατα ότι οι υαλοπίνακες που 

εντόπισε στην Κωνσταντινούπολη ο A.Megaw κατασκευάστηκαν από συνεργείο δυτικών 

καλλιτεχνών11. Με αυτές τις µελέτες δύο σύνολα ευρηµάτων τα οποία είχαν 

παρουσιαστεί ως χαρακτηριστικά δείγµατα βυζαντινής υαλουργίας, έχασαν τον 

βυζαντινό χαρακτήρα τους, στο µεταξύ όµως είχε σηµειωθεί πρόοδος στη µελέτη της 

βυζαντινής υαλουργίας 

 

Από το 1970 αρχίζουν σταδιακά να εκδίδονται µελέτες  ή να γίνονται  

ανακοινώσεις σε συνέδρια σχετικά µε τη βυζαντινή υαλουργία. Αυτή τη χρονιά  

δηµοσιεύτηκε η µονογραφία του Joseph Philippe Le monde Byzantine dans l’ histoire de 

la verrerie12  . Ακολούθησε το 1971 η µελέτη του A. Grabar “La verrerie d’art Byzantine 

au Moyen Age» στην οποία συγκέντρωσε γραπτές πηγές και αρχαιολογικά τεκµήρια που 

                                                 
9 A. Megaw, “A 12th century scent bottle from Cyprus, JGS, 1 (1959) 59-91 και  “More gilt and 
enameled glass from Cyprus”, JGS, 10 (1968) 88-104. 
10 D. Whitehouse, “Glass making at Corinth. A reassessment”, Ateliers de verriers de l’antiquite 
a la periode pre-industrialle, (επιµ. D. Foy, G. Sennequier) 1991, 73-82. 
11 F. Dell’Acqua  , “Reperti di transenne e di vetro da finestra in aree di influnso Byzantino, BIVI, 
2002, 1-9, 4 (server.icvbc.cnr.it/bivi/approfondimenti/arte_byzantina.htm.) 
12 J. Philippe, Le monde byzantine dans l’ histoire de la verrerie V-XVI siecle, Bologna, 1970. 
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µαρτυρούν αναπτυγµένη υαλουργική δραστηριότητα στο Βυζάντιο.13 Όπως σηµείωσε ο 

ίδιος, αφορµή για την µελέτη του ήταν ο ισχυρισµός ότι στο Βυζάντιο δεν αναπτύχθηκε 

υαλουργία, που διατυπώθηκε στον κατάλογο του Corning Museum of Glass, Glass from 

the Ancient World14 και στις µελέτες του A.von Saldern “The so-called Byzantine Glass 

in the Treasury of San Marco”15 και “Sassanidische und islamische Glaser in Dusseldorf 

und Hamburg”.16  

Το 1973, η βυζαντινή υαλουργία συνέχιζε να αποτελεί µυστήριο, όπως φαίνεται 

από τον τίτλο  του άρθρου “A medieval mystery: Byzantine glass production”  µε το 

οποίο η Davidson επανέρχεται στην ανασκαφή εργαστηρίων υαλουργίας και παρουσιάζει 

αναλυτικά τα ευρήµατα.17 

Το 1977 ανασκάφηκε ναυάγιο στο Serce Limani, µεταξύ Ρόδου και της απέναντι 

µικρασιατικής ακτής, το οποίο µετέφερε τρεις τόνους υαλόµαζας και γυάλινων σκευών, 

µε πιθανό προορισµό κάποιο βυζαντινό εργαστήριο υαλουργίας.18 Αρκετοί ερευνητές 

ασχολήθηκαν  µε το γυάλινο φορτίο του ναυαγίου και µελέτες τους δηµοσιεύονται 

διαρκώς.19  

Τα γυάλινα τέχνεργα των Σάρδεων δηµοσιεύτηκαν αναλυτικά το 198020. 

                                                 
13 A. Grabar, “La verrerie d’art Byzantine au Moyen Age”,  Monuments et Memoirs publies par l’ 
Academie MonPiot, 1971, 89-127. 
14 Corning Museum of Glass, Glass fom the Ancient World,  1957. 
15A.von Saldern, “The so-called Byzantine Glass in the Treasury of San Marco”, Annales du IVe 
Congres international d’ Etude historique du Verre, Ravenne-Venise 13-20 mai 1967, Liege 
1969, 124-132. 
16 A.von Saldern, “Sassanidische und islamische Glaser in Dusseldorf und Hamburg”, Jahrbuch 
der Hamburger Kunslammlungen, 13  (1968) 33-50. 
17 G.Davidson, “A medieval mystery: Byzantine glass production”,  JGS, 17 (1975) 127-141. 
(glass manufacture in Greece at any period had been thought practically non-existent”. 
18 G.Bass, F. van Doorninck, “An 11th century shipwreck at Serce Liman, Turkey”, Nautical 
Archaeology, 7 (1978) 119-132 
19 G. Bass, van Doorninck F, “An 11th century shipwreck at Serce Liman, Turkey”, Nautical 
Archaeology, 7 (1978), 119-132., G. Bass, The nature of the Serce Limani Glass, JGS, 26 (1984), 
64-69.,  F. van Doornink, “The Serce Limani shipwreck . An 11th century cargo of fatimid 
glassware cullet for Byzantine glassmakers” First international Anatolian glass symposium, April 
26th-27th 1988, Istanbul 1990, 58-63., B. Lledo, “Mold siblings in the 11th century cullet from 
Serce Limani”, JGS, 39 (1997), 43-55 
20 A. von Saldern, Ancient and Byzantine Glass from Sardis, Archaeological exploitation of 
Sardis, London 1980. 
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Το 1988 σε συνέδριο που πραγµατοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη ο Joseph 

Philippe έκανε µια σύντοµη επισκόπηση της έρευνας σχετικά µε τη βυζαντινή υαλουργία 

παρουσιάζοντας τα µέχρι τότε γνωστά κατάλοιπα21.  

Τα επόµενα χρόνια, σταδιακά πληθαίνουν οι δηµοσιεύσεις ευρηµάτων που 

σχετίζονται µε την υαλουργία, καθώς εντοπίζονται  εγκαταστάσεις και τέχνεργα ή 

επανεξετάζονται κατάλοιπα τα οποία είχαν βρεθεί σε παλιότερες ανασκαφές . Το 1995 

δηµοσιεύτηκαν βυζαντινά γυάλινα σκεύη που εντοπίστηκαν σε σωστικές ανασκαφές 

στην Άρτα.22 Την ίδια περίπου περίοδο ανασκάφηκαν και δηµοσιεύτηκαν  

εργαστηριακές εγκαταστάσεις υαλουργίας  στην Θεσσαλονίκη23, στους Φιλίππους24 και 

στις Λουλουδιές Πιερίας25. Τα ευρήµατα αυτά έγιναν ευρύτερα γνωστά µετά το 2000 

όταν αποτέλεσαν θέµατα συνεδρίων σχετικά µε το γυαλί ή τις εργαστηριακές 

εγκαταστάσεις.26  

Πρόσφατα δηµοσιεύτηκαν και τα γυάλινα ευρήµατα των ανασκαφών στο 

Αµόριο27. 

Το 2002 στο κεφάλαιο «Pottery and Glass in Byzantium» της Economic History 

of Byzantium θίχθηκαν τα προβλήµατα στην έρευνα της βυζαντινής υαλουργίας, µε κύριο 

τη διάκριση της από την υαλουργία των γειτονικών πολιτισµών. 28 

Σύντοµη επισκόπηση της έρευνας σχετικά µε τη βυζαντινή υαλουργία έγινε, την 

ίδια χρονιά, στη µελέτη της M.Mango και του J. Henderson29. Και σε αυτή τη µελέτη 

σηµειώθηκε ο προβληµατισµός για την ταυτότητα της βυζαντινής υαλουργίας.  

                                                 
21 J. Philippe, “Reflections on Byzantine Glass”, First Anatolian Glass Symposium, Istanbul April 
26th-27th, 1988, Istanbul 1990, 40-46. 
22 Μ. Τσιάπαλη, «Γυάλινα µικροαντικείµενα από ανασκαφές οικοπέδων στην Άρτα», Ηπειρωτικά 
Χρονικά, 31 (1994) 61-71. 
23 Ι. Ο. Κανονίδης, «Η περιοχή του ∆ιοικητηρίου στα Παλαιοχριστιανικά και Βυζαντινά χρόνια», 
ΑΕΜΘ, 10Β (1996) 559-571. 
24 Γ. Γούναρης και Γ. Βελένης, «Πανεπιστηµιακή ανασκαφή Φιλίππων, 1988-1996», ΑΕΜΘ, 10Β 
(1996) 719-733. 
25 E. Μαρκή, « Λουλουδιές Πιερίας», ΑΕΜΘ , 7 (1993), 223-225, 8 (1994), 151-157, 9 (1995), 
195-201, 10 Α, (1996), 239-257, 11 (1997), 289-295, 13 (1999), 425-433.   
26 Π. Θέµελης (επιµ.), Το γυαλί από την αρχαιότητα έως σήµερα, Β΄Συνέδριο Μαργαριτών 
Μυλοποτάµου, 26-28 Σεπτεµβρίου 1997, Αθήνα 2002, και Ηλ. Κόλλιας (επιµ.),  Αρχαιολογικά 
τεκµήρια βιοτεχνικών εγκαταστάσεων κατά τη βυζαντινή εποχή, 22ο Συµπόσιο Βυζαντινής και 
Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και τέχνης,  Αθήνα 17-19 Μαΐου 2002 , Αθήνα 2004. 
27 M.V.Gill, Amorium Reports, Finds I:The glass (1987-1991), Oxford, 2002. 
28 V. Francois, J. M. Spieser, “Pottery and Glass in Byzantium” The Economic History of 
Byzantium, from 7th through the 15th century, (επιµ. Ang. Laiou), Dumbarton Oaks, 2002. 
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Ο Αν. Αντωνάρας, στην «Εισαγωγή για τη βυζαντινή υαλουργία» στο συλλογικό 

τόµο Ιστορία και τεχνολογία του αρχαίου γυαλιού  παράθεσε γυάλινα αντικείµενα, 

γραπτές πηγές και υαλουργικές εγκαταστάσεις που µαρτυρούν την ύπαρξη βυζαντινής 

υαλουργίας. Στόχος του άρθρου είναι να εντοπίσει ποια είναι τα έργα της βυζαντινής 

υαλουργίας διαχωρίζοντας τα από «αντικείµενα, τεχνικές και αισθητικές που 

προγράφονται σε άλλους πολιτισµούς»30. 

Παρά τα νέα ευρήµατα και τα σχετικά συνέδρια , οι γενικές επισκοπήσεις 

βυζαντινής υαλουργίας στις οποίες θίγονται τα προβλήµατα της µελέτης και τα 

επιτεύγµατα της έρευνας είναι ακόµα επίκαιρες  το 2002, κάτι που µάλλον δηλώνει πως ο 

προβληµατισµός σχετικά µε την ταυτότητα της βυζαντινής υαλουργίας και τη διάκριση 

της από την υαλουργία των γειτονικών πολιτισµών  έχει υποχωρήσει ελάχιστα. Ο 

προβληµατισµός,  αυτός έρχεται σε αντίθεση µε την πρόοδο που έχει σηµειωθεί στην 

έρευνα σχετικά µε τη βυζαντινή υαλουργία. 

Οι δηµοσιεύσεις υαλοπινάκων και γυάλινων σκευών και κοσµηµάτων που 

εντοπίστηκαν στις Σάρδεις, στο Αµόριο, στην Κόρινθο και την Άρτα αποτέλεσαν την 

πρώτη ταξινόµηση βυζαντινών γυάλινων τεχνέργων. Καταρτίστηκαν κατάλογοι των 

γυάλινων τεχνέργων στους οποίους περιγράφονται σχήµατα, χρώµατα και διακοσµητικά 

µοτίβα και  χαρακτηριστικά που µαρτυρούν την τεχνολογία και τις τεχνικές κατασκευής 

τους. Οι περιγραφές γυάλινων τεχνέργων σπάνια συνοδεύονται από ακριβή χρονολόγηση 

τους, γεγονός που µαρτυρά ότι η έρευνα για τη βυζαντινή υαλουργία βρίσκεται στην 

αφετηρία της, σταδιακά όµως, συγκεντρώνεται το υλικό για  συνθετικές µελέτες που θα 

δώσουν ολοκληρωµένη εικόνα για τη βυζαντινή υαλουργία. 

Σε ανάλογο στάδιο βρίσκεται και η έρευνα για τις εργαστηριακές εγκαταστάσεις 

υαλουργίας. Οι δηµοσιεύσεις εργαστηριακών εγκαταστάσεων που έγιναν τα τελευταία 

χρόνια περιλαµβάνουν  περιγραφές και υποθέσεις για την ειδική χρήση των επιµέρους 

χώρων. Ωστόσο,  καθώς η παραγωγή γυάλινων τεχνέργων ήταν µια σύνθετη διαδικασία, 

είναι δύσκολο να ερµηνεύσουµε µε ακρίβεια τα σχετικά ευρήµατα. Γνωρίζουµε για 

                                                                                                                                                 
29 J.Henderson., M.M. Mango, “Glass at Medieval Constantinople Preliminary Scientific 
Evidense”, Constantinople and its Hinterland, Papers from the 27o Spring Symposium of 
Byzantine Studies, Oxford April 1993, Cambridge 1995, 333-356. 
30 Α. Αντωνάρας , «Εισαγωγή στην Ιστορία του Βυζαντινού Γυαλιού», Ιστορία και Τεχνολογία 
του Αρχαίου Γυαλιού, (επιµ. Α. Αντωνάρας)  Αθήνα 2002,177-192. 
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παράδειγµα ότι η κατασκευή γυαλιού γινόταν σε αρκετές περιπτώσεις σε διαφορετικό 

χώρο από την κατασκευή γυάλινων τεχνέργων, αλλά είναι ακόµα δύσκολο να 

αποσαφηνίσουµε τι είδους υποδοµές χρειάζονταν σε κάθε στάδιο της παραγωγής 

γυάλινων τεχνέργων και κατά συνέπεια δεν µπορούµε να αντιστοιχήσουµε µε 

βεβαιότητα χώρους εργαστηρίων µε συγκεκριµένες εργασίες. 

 

Πρέπει να σηµειώσουµε ότι  για τα κατάλοιπα υαλουργίας χρησιµοποιούνται  

εργαστηριακές αναλύσεις, σε συχνότητα µεγαλύτερη από ότι σε άλλα υλικά. 

Εργαστηριακές αναλύσεις έχουν χρησιµοποιηθεί στη µελέτη προβιοµηχανικού γυαλιού 

γενικά. Σχετικά µε τη βυζαντινή υαλουργία, αναλύσεις έγιναν σε γυάλινα σκεύη από την 

Κόρινθο, όταν αυτά πρωτοδηµοσιεύτηκαν το 194031. Τα τελευταία χρόνια επιχειρήθηκαν 

εργαστηριακές αναλύσεις στους υαλοπίνακες από ναούς της Κωνσταντινούπολης32, σε 

γυάλινες ψηφίδες από τον Όσιο Λουκά33 και από τη Μονή ∆αφνίου34. Η χρήση χηµικών 

αναλύσεων είναι συνηθέστερες σε γυάλινα αντικείµενα από ό,τι σε άλλα υλικά, ίσως 

γιατί το ενδιαφέρον για την υαλουργία συνέπεσε µε την στροφή των ερευνητών στη 

χρήση των θετικών επιστηµών στην ερµηνεία αρχαιολογικών κατάλοιπων, αλλά κυρίως 

γιατί το γυαλί, λόγω των φυσικών ιδιοτήτων του προσφέρεται για τέτοιες αναλύσεις, 

περισσότερο από τα άλλα υλικά όπως τα µέταλλα. 

  Οι χηµικές αναλύσεις, όπου επιχειρούνται, προσφέρουν γνώση της σύστασης 

των γυαλιών. Η συγκέντρωση τέτοιου είδους  δεδοµένων για έναν µεγάλο όγκο υλικού, 

ώστε να είναι δυνατή η συγκριτική µελέτη τους , µπορεί να δώσει στοιχεία για την  

τεχνογνωσία των υαλουργών και κατ’ επέκταση να επιτρέψει την ένταξη γυάλινων 

                                                 
31 F.Matson, “Technological study of the glass from the Corinth factory”, AJA, 44 (1940) 325-
328. 
32 J.Henderson., M.M. Mango, “Glass at Medieval Constantinople Preliminary Scientific 
Evidense”, Constantinople and its Hinterland, Papers from the 27o Spring Symposium of 
Byzantine Studies, Oxford April 1993, Cambridge 1995, 333-356. 
33 I. C. Freestone, M. Bismon, D. Bucton, “Compositional categories of ancient glass”, Annales 
du 11e Congres de l’Association International pour la histoire du Verre, Bale 29 aout-3 
septembre 1988, Amsterdam  1990. 
34 C. Fiori, D. Chrysopoulos, I.Karatasios, V.Lampropoulos, “Compositional and technological 
characteristics of glass tesserae from vault mosaics of Dafni Monastery, Greece”, 1st International 
Conference, Yalos Vitrum Glass, (επιµ. G. Kordas), Αθήνα, 2002, 193-197. 
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τεχνέργων σε παραδόσεις υαλουργίας35. Χηµικές αναλύσεις έχουν γίνει συστηµατικά σε 

ισλαµικά και βενετσιάνικα γυάλινα τέχνεργα. Οι χηµικές αναλύσεις βυζαντινών 

γυάλινων τεχνέργων είναι τόσο λίγες ώστε δεν είναι ακόµα δυνατό να οδηγήσουν σε 

συµπεράσµατα  

 

Ενώ σταδιακά οργανώνεται η µελέτη των ανασκαφικών µαρτυριών υαλουργίας, 

δεν έχουν γίνει ανάλογα βήµατα στη µελέτη των σχετικών γραπτών µαρτυριών. Μια από 

τις πηγές που έχουν µελετηθεί αρκετά είναι το έργο που παρέδωσε ο µοναχός Θεόφιλος, 

στο οποίο περιγράφεται η υαλουργία ανάµεσα σε άλλες τέχνες36. Το έργο αυτό 

σηµειώνεται σταθερά στις περισσότερες µελέτες για τη βυζαντινή υαλουργία37. Λιγότερο 

ή και καθόλου έχουν µελετηθεί άλλες γραπτές πηγές που µολονότι δεν περιγράφουν 

αναλυτικά την εργασία του υαλουργού, προσφέρουν ωστόσο σηµαντικές πληροφορίες.   

 

  

 2β. Προβιοµηχανική υαλουργία 

 

Για την καλύτερη εξέταση της πορείας της έρευνας της βυζαντινής υαλουργίας 

είναι σηµαντικό να εξετάσουµε παράλληλα ερωτήµατα και προσεγγίσεις στη µελέτη της 

υαλουργίας άλλων πολιτισµών. Φυσικά δεν είναι δυνατή η γενική εξέταση της έρευνας 

για την προβιοµηχανική υαλουργία, έτσι σε αυτή την εργασία θα κάνουµε µε µια 

επιλεκτική αναφορά σε ερωτήµατα που έχουν απασχολήσει τους µελετητές της 

ισλαµικής, της µεσαιωνικής και κυρίως της βενετσιάνικης υαλουργία. Εξάλλου, η 

                                                 
35 S. Carboni , D. Whitehouse, Η υαλουργία των σουλτάνων, Νέα Υόρκη, 2001, (µτφ. Μ. 
∆ιαµάντη) Αθήνα  2002, 29-30. 
36J. Hawthorne, C.Smith, On Divers Arts, The treatise of Theophilus, Σικάγο, 1963.  
Η πλέον αποδεκτή άποψη για τον συγγραφέα Θεόφιλο είναι ότι ταυτίζεται µε  τον Βενεδεκτίνο 
µοναχό Ρογήρο από το Helmarshausen, µεταλλουργό, που έζησε τον 12ο αιώνα. Στο έργο του  
Scedula Diversarum Artium, που ολοκληρώθηκε το 1140, περιγράφει τις τέχνες της εποχής του,  
µεταλλουργία, υαλουργία και ζωγραφική. Σε τέσσερα κεφάλαια κάνει λόγο για το βυζαντινό 
γυαλί και τους βυζαντινούς υαλουργούς. 
37 Ενδεικτικά:  J.Henderson., M.M. Mango, “Glass at Medieval Constantinople Preliminary 
Scientific Evidense”, Constantinople and its Hinterland, ό.π., 333-356.  
Grabar, “La verrerie d’art Byzantine au Moyen Age”,  Monuments et Memoirs publies par l’ 
Academie MonPiot 1971, 89-127. 
Α. Αντωνάρας , «Εισαγωγή στην Ιστορία του Βυζαντινού Γυαλιού», Ιστορία και Τεχνολογία του 
Αρχαίου Γυαλιού, (επιµ. Α. Αντωνάρας)  Αθήνα, 2002,177-192. 
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συνολική ενηµέρωση για την προβιοµηχανική υαλουργία θεωρείται σηµαντική από 

πολλούς ερευνητές και για αυτό το σκοπό εκδίδονται περιοδικά και διεξάγονται συνέδρια 

µε θέµα την υαλουργία διαφορετικών πολιτισµών χωρίς γεωγραφικούς ή χρονολογικούς 

περιορισµούς.38   

Η αναφορά στις µελέτες για την υαλουργία άλλων πολιτισµών δεν µπορεί να 

είναι εξαντλητική. Στόχο έχει την επιλεκτική παρουσίαση ερωτηµάτων και 

προβληµατισµών που δεν έχουν εµφανιστεί ακόµα στη σχετική µε την βυζαντινή 

υαλουργία βιβλιογραφία. 

 

Το ενδιαφέρον των ερευνητών για τη µελέτη της ισλαµικής υαλουργίας 

εκδηλώθηκε από τις αρχές του 20ου αιώνα. Σηµαντική µορφή για τη µελέτη της 

ισλαµικής υαλουργίας υπήρξε ο Carl Lamm, ο οποίος πρόσφερε τους πρώτους 

εικονογραφηµένους καταλόγους γυάλινων θραυσµάτων οι οποίοι ήταν πολύτιµοι για την 

έρευνα πριν από εβδοµήντα χρόνια και σηµαντικοί και σε σηµαντικό ποσοστό έγκυροι 

ακόµα και σήµερα. Στη δεκαετία του ΄30 οι ανασκαφές στη Χαµά της Συρίας  και στη 

Νισαπούρ του Ιράν έδωσαν νέο υλικό στους ερευνητές. Ακολούθησαν οι ανασκαφές στη  

Φουστάτη, από το 1963-1980 και στο Σιράφ στο Ιράν από το 1966-1973 και η ανασκαφή 

στη Ράκκα της Συρίας, στη δεκαετία του 1980. Τα κατάλοιπα υαλουργίας που ήρθαν στο 

φως από αυτές τις ανασκαφές δηµοσιεύονται διαρκώς. Παράλληλα µε την συστηµατική 

                                                 
38 Το γνωστότερο περιοδικό, και το πλέον επιστηµονικό είναι το Journal of Glass Studies και   
εκδίδεται από το Corning Museum of Glass. Ενδιαφέρον έχουν και τα πρακτικά του διεθνούς 
συνεδρίου Congres International pour la Histoire du Verre. Χαρακτηριστικό είναι ότι η κοινή 
συνισταµένη όλων των άρθρων και ανακοινώσεων είναι το γυαλί ανεξάρτητα από τον τόπο και 
τον χρόνο παραγωγής του. Έτσι στο ίδιο περιοδικό µπορούµε να βρούµε άρθρα για τα γυαλιά 
Μουρανό και για την προκολοµβιανή υαλουργία. Η προσέγγιση επίσης ποικίλει από την 
αισθητική αποτίµηση των γυάλινων τεχνέργων ως εργαστηριακές αναλύσεις και από τη µελέτη 
γραπτών πηγών ως την παρατήρηση προβιοµηχανικού σύγχρονου υαλουργείου. Άλλα περιοδικά 
σχετικά µε το γυαλί είναι το    International Journal of Ceramics and Glass, που απευθύνεται 
κυρίως σε συλλέκτες.  Τα Vetro e Siilicati και  Rivista della Stazione Sperimentale  del Vetro, 
εκδίδονται στην Βενετία και απευθύνονται στους τεχνίτες του γυαλιού. Άλλα περιοδικά τα οποία 
δεν κατάφερα να εντοπίσω είναι τα: Cahiers de la Ceramique, du Verre et des Arts du Feu , 
Journal  of the Society of Glass Technology. 
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έκδοση καταλόγων γυάλινων θραυσµάτων επιχειρείται, κυρίως από την δεκαετία του 

’50, η εφαρµογή εργαστηριακών αναλύσεων στα κατάλοιπα ισλαµικής υαλουργίας39. 

Οψιµότερο ήταν το ενδιαφέρον για την µεσαιωνική υαλουργία. Ορόσηµο για τη 

µελέτη της µεσαιωνικής υαλουργίας θεωρήθηκε το 1989, χρονιά που πραγµατοποιήθηκε 

µεγάλη έκθεση στην Rouen της Γαλλίας µε θέµα το γυαλί. Γενικά κατά τις δεκαετίες 

1980, 1990 σηµειώθηκε µεγάλη πρόοδος στη µελέτη της υαλουργίας, καθώς οι 

ανασκαφές προσέφεραν πλούσιο υλικό προς εξέταση. Ακόµα σηµαντική ήταν και η 

συµβολή στην έρευνα επιστηµόνων από τις χώρες του πρώην ανατολικού µπλοκ, λόγω 

της έµφασης που είχαν δώσει στην µελέτη του υλικού πολιτισµού. Ορισµένοι τοµείς –

µέθοδοι της έρευνας αναπτύχθηκαν ιδιαίτερα, για παράδειγµα, σηµαντικά βήµατα έγιναν 

ως προς την χρήση εργαστηριακών αναλύσεων , στην προσπάθεια αναζήτησης της 

προέλευσης των πρώτων υλών40.  

Οφείλουµε να διευκρινίσουµε ότι χαρακτηρίζοντας σηµαντική για τη µελέτη της 

µεσαιωνικής υαλουργίας τη δεκαετία του 1980 δεν εννοούµε ότι τα προηγούµενα χρόνια 

δεν υπήρχαν σχετικές µελέτες. Όταν, την δεκαετία του 1980, άρχισε η  συστηµατική 

έρευνα για την µεσαιωνική υαλουργία, η αφετηρία δεν ήταν ο προβληµατισµός για την 

ύπαρξη και την ταυτότητα της, σε αντίθεση µε ότι συνέβη στην βυζαντινή υαλουργία 

Θέµατα που έχουν απασχολήσει τους µελετητές της µεσαιωνικής υαλουργίας και 

θεωρούµε ότι πρέπει να αναφερθούν  αφορούν γενικά στην οργάνωση της υαλουργίας 

και τη σηµασία της για µια κοινωνία, και την οικονοµία της41, τη σχέση φύλου και 

εργασιών υαλουργίας ή την οργάνωση των εργασιών στη βάση θρησκευτικών-εθνικών 

οµάδων42. Επιπλέον,   έχουν επιστρατευτεί µέθοδοι έρευνας όπως η πειραµατική 

αρχαιολογία και η εθνοαρχαιολογία.43  

                                                 
39 D. Whitehouse, «Η αύξηση του διεθνούς ενδιαφέροντος για την ισλαµική υαλουργία», 
Η υαλουργία των Σουλτάνων, (επιµ. St. Carboni, D. Whitehouse)Νέα Υόρκη 2001, (µτφ. 
Μ.∆ιαµάντη) Αθήνα  2002, 10-13.  
40 In. Krueger, “Research in medieval glass” Where are we studying now?”, Annales du  8e 
Congres International pour la Histoire du Verre, Pay Bass 1995, 277-289 . 
41 Ενδεικτικά McCray Patrick, Glassmaking in Renaissance Venice, The Fragile Craft, Ashgate 
1999. 
42, L.Meredith, Studies in Medieval stained glass and Monasticism, London, 2001. 
43 J. Smedley, C. Jackson, C. Booth, “Back to the  roots: The raw materials, glass recipes and 
Glassmaking practices of Theophilus”, The Prehistory and History of Glassmaking Technology 
(επιµ. McCray Patrick), Ohio 1998, 145-166. T. Sode and J. Kock, “Traditional raw glass 
production in north India: The final stage of an ancient technology”, JGS, 43 ( 2001)  155-169. 
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 Η συστηµατική µελέτη κατάλοιπων υαλουργίας είχε σαν αποτέλεσµα την 

καλύτερη κατανόηση της εργασίας των υαλουργών. Χαρακτηριστικό παράδειγµα ,οι 

µελέτες που αφορούν στις  εγκαταστάσεις επεξεργασίας γυαλιού στο San Vincenzo στο 

Volturno. Τα εργαστήρια αποκαλύφθηκαν  το 1996, η δηµοσίευση τους συνοδεύτηκε 

από µια σειρά µελετών που πραγµατεύονταν την οργάνωση  προσωρινών εργαστηρίων 

υαλουργίας σε εργοτάξιο για τις ανάγκες δόµησης  και την οργάνωση µόνιµων 

εργαστηρίων για την κάλυψη πάγιων αναγκών µιας περιοχής σε γυάλινα τέχνεργα. 44  

Ανάλογα ερωτήµατα δεν έχουν τεθεί σε σχέση µε τη βυζαντινή υαλουργία  και 

φυσικά ούτε άλλα, σχετικά µε την οργάνωση των εργαστηρίων, το ρόλο της υαλουργίας 

στην οικονοµία και το εµπόριο, την ταυτότητα των υαλουργών45. 

                                                 
44 Ενδεικτικά αναφέρουµε τα έργα στα οποία γίνεται λόγος για τις εργαστηριακές εγκαταστάσεις 
στο Volturno: W. Bowden, C. Coutts, R. Hodges, F. Marazzi, “Excavations at San Vincenzo al 
Volturno”, Archaeologia Medievale, 23 (1996) 467-476,  M. Moran, “A ninth century enamel 
makers workshop at the southern Lombard monastery of S. Vincenzo al Volturno”, Il vetro in 
Italia Meridionale e Insulare, Napoli, 1999, 80-88. K. Francis, M. Moran, “Planning and 
Technology in the Early Middle Ages: The Temporary Workshops at San Vincenzo”, 1o 
Congresso Nazionale di Archaeologia Medievale, (επιµ. Gelichi Sauro)  Firenze 375-378. R. 
Hodges, “A Fetishism for Commodities: Ninth century glass-making at San Vincenzo al 
Volturno”, Archeologia e storia della produzione del vetro preindustriale, (επιµ. Marja 
Mendera), Firenze 1991, 67-90.    
45 Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ασηµακοπούλου-Ατζακά στο έργο της Το επάγγελµα του ψηφοθέτη 
κατά την όψιµη αρχαιότητα ενώ θέτει εξαιρετικά ενδιαφέροντα ερωτήµατα σχετικά µε τα 
εργαστήρια ψηφοθετών, την οργάνωση αυτών , τη σχέση µε τον παραγγελιοδότη, δεν 
αναρωτιέται µε ποιο τρόπο προµηθεύονταν τα υλικά που χρησιµοποιούσαν, δηλαδή το γυαλί. 
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3 Γυάλινα τέχνεργα και η διάδοση τους 

 

3α. Μαρτυρίες υαλουργίας 

 

 Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουµε τις µαρτυρίες υαλουργίας, αρχαιολογικές, 

γραπτές, εικαστικές που διαθέτουµε από την περίοδο που µας απασχολεί. Η  παρουσίαση 

µαρτυριών υαλουργίας δεν είναι εξαντλητική, είναι ωστόσο αρκετή για να 

διαµορφώσουµε µια εικόνα την υαλουργία στη µεσοβυζαντινή περίοδο.  

Οι αρχαιολογικές µαρτυρίες που καταγράφηκαν διακρίνονται από µεγάλη 

ποικιλία. Κάτω από τον τίτλο αρχαιολογικές µαρτυρίες έχουµε εντάξει διάφορα γυάλινα 

τέχνεργα που εντοπίστηκαν ανασκαφικά, δοχεία, υαλοπίνακες , κοσµήµατα, κατάλοιπα 

από τη διαδικασία παραγωγής, εργαστηριακές εγκαταστάσεις υαλόµαζες και 

απορρίµµατα εργαστηρίων και τα ψηφιδωτά που αποτελούνται σε σηµαντικό ποσοστό 

από γυάλινες ψηφίδες. Η καταγραφή δεν είναι συστηµατική, δεν επιχειρήθηκε δηλαδή η 

αποδελτίωση του έργου των ΠΑΕ ή του Α∆ κάτι που θα ήταν ιδιαίτερα χρονοβόρο και 

ελάχιστα αποτελεσµατικό. Οι ανασκαφικές µαρτυρίες που καταγράφονται στην εργασία 

είναι αυτές που έχουν ήδη περάσει στη σχετική µε την υαλουργία βιβλιογραφία. Σε αυτές 

προσθέσαµε τέχνεργα που έχουν δηµοσιευτεί σε καταλόγους εκθέσεων και τις 

πληροφορίες για τα ψηφιδωτά, για τα οποία υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία.  

Οι γραπτές µαρτυρίες που παρατίθενται συγκεντρώθηκαν σε µεγάλο ποσοστό 

αξιοποιώντας τη Βάση ∆εδοµένων του TLG46. Με τη βοήθεια των εργαλείων 

αναζήτησης της βάσης εντοπίστηκαν τα κείµενα που έχουν τις λέξεις υέλιο , υάλιο ή 

παραγωγά τους. Ακόµα αναζητήθηκαν µέσα από τη βιβλιογραφία οι πηγές που 

περιγράφουν οικοδόµηση κτιρίων και κυρίως την κατασκευή ψηφιδωτών.  

Τέλος, η αναζήτηση των εικαστικών µαρτυριών δεν έγινε συστηµατικά. Η 

καταγραφή τους στηρίχθηκε στο έργο του A.Carboni που ασχολείται µε τις απεικονίσεις 

                                                 
46Η κατάρτιση της βάσης δεδοµένων T L G είναι ερευνητικό πρόγραµµα του Πανεπιστηµίου της 
Καλιφόρνια που ξεκίνησε το 1972 µε σκοπό να συγκεντρώσει και να ψηφιοποιήσει όλα τα 
ελληνικά κείµενα από τον Όµηρο µέχρι το 1453. 
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γυάλινων σκευών στη βυζαντινή ζωγραφική.47 Σε αυτές προστέθηκαν και µερικές 

µαρτυρίες ακόµα που εντοπίστηκαν σε µεγάλο βαθµό τυχαία. 

 

Οι µαρτυρίες υαλουργίας, όπως είναι άλλωστε αναµενόµενο, δεν είναι ισότιµα 

κατανεµηµένες στους αιώνες που µας απασχολούν. Αυτή η πρώτη εκτίµηση των 

µαρτυριών, παρά τις ελλείψεις, µας βοηθά να διαπιστώσουµε σε ποιους αιώνες αυτές 

αφθονούν ή αντίθετα είναι λιγότερες και έτσι να ελέγξουµε αν αυτή η έλλειψη 

παρατηρείται σε ορισµένες µόνο κατηγορίες µαρτυριών ή και σε ορισµένες κατηγορίες 

αντικειµένων. Με αυτό τον τρόπο µπορούµε να εξετάσουµε σε ποιο βαθµό η έλλειψη 

µαρτυριών υαλουργίας σηµαίνει πράγµατι και περιορισµό της παραγωγής γυάλινων 

τεχνέργων ή οφείλεται σε άλλες αιτίες και κατ’ επέκταση να κατανοήσουµε πόσο 

διαδεδοµένη ήταν η χρήση γυάλινων τεχνέργων στη βυζαντινή κοινωνία.  

 

Ι. Αρχαιολογικές µαρτυρίες 

Γυάλινες ψηφίδες 

Τα γνωστότερα προϊόντα της βυζαντινής υαλουργίας είναι οι γυάλινες ψηφίδες 

που χρησιµοποιούνταν στα επιτοίχια ψηφιδωτά. Η διακόσµηση ναών µε ψηφιδωτά ήταν 

πολύ συνηθισµένη στο Βυζάντιο και µπορούµε να υποθέσουµε ότι ανάλογα 

διακοσµούνταν και άλλα κτίρια, δηµόσια ή ιδιωτικά, που σήµερα δεν σώζονται.  

Ας θυµίσουµε καταρχήν τις γνωστές ψηφιδωτές παραστάσεις της περιόδου που 

µας ενδιαφέρει:  

Στα µέσα του 7ου αιώνα κοσµείται µε ψηφιδωτά ο Άγιος ∆ηµήτριος 

Θεσσαλονίκης, από τη διακόσµηση σώζονται οι πολύ γνωστές παραστάσεις στους 

δυτικούς πεσσούς του ιερού που εικονίζουν τον άγιο µε δύο δωρητές,  σε άλλη 

παράσταση τον άγιο µε δύο µικρά παιδιά και τον άγιο µε ένα διάκονο. 

Μετά τα µέσα του 8ου αιώνα χρονολογείται η διακόσµηση της κόγχης του ιερού 

της Αγίας Ειρήνης Κωνσταντινούπολης µε σταυρό σε χρυσό φόντο.48 

                                                 
47 A. Gasparetto, “Note sulla Vetraria e sull’iconografia vetraria bizantina”, JGS, 17 (1975) 101-
112 
48 L. Brubaker, J.Haldon, Byzantium in the Iconoclast Era (ca 680-850): the sources, Ashgate 
2001, 19. 
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Το 770 οι ψηφιδωτές παραστάσεις της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη 

«διορθώνονται» ώστε το θέµα τους είναι σύµφωνο µε τις εικονοµαχικές απόψεις του 

αυτοκράτορα. Λίγο αργότερα φιλοτεχνείται ο σταυρός µέσα σε χρυσό φόντο και τα 

µονογράµµατα της αυτοκράτειρας Ειρήνης και του υιού της Κωνσταντίνου  στην αψίδα 

της Αγίας Σοφίας στη Θεσσαλονίκη49.  

Το 867 η αψίδα της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως κοσµείται µε την 

ένθρονο Θεοτόκο Βρεφοκρατούσα. Οι ψηφιδωτές παραστάσεις που εικονίζουν τους 

Πατέρες της εκκλησίας χρονολογούνται στις δύο τελευταίες δεκαετίες του 9ου αιώνα.50  

Το 885 κατασκευάζονται τα ψηφιδωτά του τρούλου στην Αγία Σοφία 

Θεσσαλονίκης. Την ίδια περίπου περίοδο προστίθεται στην διακόσµηση του Αγίου 

∆ηµητρίου της Θεσσαλονίκης η παράσταση της Παναγίας και του Αγίου Θεοδώρου. 

Μια εκκλησία η οποία δεν σώζεται σήµερα, για την οποία γνωρίζουµε ότι είχε 

ψηφιδωτό διάκοσµο είναι ο ναός της Κοιµήσεως στη Νίκαια. Μάλιστα τα ψηφιδωτά του 

ναού είχαν υποστεί µετατροπές λόγω εικονοµαχικής έριδας. Έτσι ο ψηφιδωτός σταυρός 

της αψίδας αντικαταστάθηκε τον 9ο αιώνα από τη µορφή της Παναγίας.51 

Αρχές 10ου αιώνα κατασκευάζεται στην Αγία Σοφία, στο τύµπανο της εισόδου 

που οδηγεί από το νάρθηκα στον κυρίως ναό,  η ψηφιδωτή παράσταση µε θέµα τον 

Χριστό Παντοκράτορα και έναν αυτοκράτορα, πιθανόν τον Λέοντα 6ο σε στάση 

προσκύνησης. Σύγχρονη είναι και παράσταση µε τη Θεοτόκο ανάµεσα στον 

Κωνσταντίνο και τον Ιουστινιανό, στον ίδιο ναό, στον εξωνάρθηκα , στο τύµπανο πάνω 

από την νότια πύλη. 

Αρχές του 11ου αιώνα κατασκευάζεται και διακοσµείται µε ψηφιδωτά ο Όσιος 

Λουκάς στην Φωκίδα και λίγο αργότερα, στα µέσα του 11ου, το καθολικό της Νέας 

Μονής Χίου. Την ίδια περίοδο στη διακόσµηση της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως, 

στο υπερώο, προστίθεται η παράσταση που απεικονίζει τον Χριστό, τον αυτοκράτορα 

Κωνσταντίνο Μονοµάχο και την αυτοκράτειρα Ζωή. Είναι επίσης γνωστό ότι αυτή η 

παράσταση γνώρισε διορθώσεις-προσαρµογές στου γάµους της Ζωής, µέσα σε πολύ 

µικρό χρονικό διάστηµα, κατά τη διάρκεια κυριαρχίας της αυτοκράτειρας Ζωής. 

                                                 
49 L. Brubaker, J.Haldon, ό.π., 20 
50 C. Mango, Er. Hawkins, “The mosaic of St. Sophia at Istanbul. The church Fathers in the North 
Tympanon”, DOP, 26 (1971) 1-42.  
51 L. Brubaker, J.Haldon, Byzantium in the Iconoclast Era (ca 680-850), ό.π., 21. 



 19

Η οµώνυµη εκκλησία του Κίεβο διακοσµείται την ίδια περίοδο µε ψηφιδωτά που 

όπως έχει υπολογιστεί καλύπτουν 640τ.µ., από τα οποία σήµερα σώζονται 260 τ.µ. Οι 

ψηφίδες που χρησιµοποιήθηκαν είχαν ποικίλα χρώµατα και αποχρώσεις. Ενδεικτικά 

σηµειώνονται οι εννέα αποχρώσεις του µπλε και τριανταεννέα αποχρώσεις του 

κόκκινου.52 

Από τον 11ο αιώνα σώζονται ακόµα και δύο ψηφιδωτές φορητές εικόνες. 

Πρόκειται για δύο εικόνες από την Παναγία Παµµακάριστο, που εικονίζουν την Παναγία 

και τον Ιωάννη Βαπτιστή και έχουν διαστάσεις 0.60Χ0.85 και 0.62Χ0.92µ.  αντίστοιχα. 

Σπαράγµατα ψηφιδωτών της ίδιας περιόδου σώζονται και στο ναό.53  

Στα τέλη του 11ου αιώνα χτίζεται η µονή ∆αφνίου µε πλούσια ψηφιδωτή 

διακόσµηση. Το 1118 οι αυτοκράτορες Ιωάννης Κοµνηνός και Ειρήνη προσθέτουν τις 

µορφές τους ανἀµεσα στους άλλους αυτοκράτορες της Αγίας Σοφίας. Μέχρι τις αρχές 

του 20ου αιώνα, σωζόταν στη Μητρόπολη Σερρών ψηφιδωτή παράσταση της Κοινωνίας 

των Αποστόλων των αρχών του 12ου αιώνα. 

H παράδοση της ψηφιδωτής διακόσµησης ναών και άλλων οικοδοµηµάτων δεν 

διακόπηκε ποτέ στην περιοχή της Ιταλίας. Κτίρια µε πλούσια ψηφιδωτή διακόσµηση 

σώζονται στην Ραβένα, στην Ρώµη , στην Σικελία. 

Σε αυτή την εργασία θα µας απασχολήσουν κτίρια κοσµηµένα µε ψηφιδωτά της 

Σικελίας, κτίρια δηλαδή στα οποία η εργασία βυζαντινών ψηφοθετών είναι σχεδόν 

βέβαιη: Η Capella Palatina, η Martorana, οι εκκλησίες στην Cefalu και στο Monreale, για 

τον τελευταίο ναό έχει υπολογιστεί ότι χρησιµοποιήθηκαν ένα εκατοµµύριο γυάλινες και 

πέτρινες ψηφίδες.54  

Στα τέλη του 12ου αιώνα χτίστηκαν ακόµα και διακοσµήθηκαν µε ψηφιδωτά ο 

καθεδρικός του Torcello και ο Άγιος Μάρκος της Βενετίας. 

 

Όπως παρατηρούµε, από αυτόν τον κατάλογο των µνηµείων µε ψηφιδωτή 

διακόσµηση δε λείπουν τα κτίρια που οικοδοµήθηκαν εκτός βυζαντινής επικράτειας, 

                                                 
52 H. Logvin, Kievs Hagia Sophia, Kiev, 1971, 17. 
53  H. Belting, C. Mango, D. Mouriki, The mosaics and frescos of Saint Mary Pammakaristos 
(Fetiye Camii), Dumbarton Oaks, 1978, 9-10. 
54 V. Francois, J. M. Spieser, “Pottery and Glass in Byzantium” The Economic History of 
Byzantium, from 7th through the 15th century, (επιµ. Ang. Laiou), Dumbarton Oaks, 2002, 595. 
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(στο Κίεβο και στην Ιταλία). Είναι όµως µνηµεία για τα οποία γνωρίζουµε ότι 

εργάστηκαν βυζαντινοί ψηφοθέτες και γενικά εξετάζονται µαζί µε τα σύγχρονα τους 

βυζαντινά σε µελέτες για τη βυζαντινή τέχνη55. ∆εν είναι λοιπόν άτοπο να εξεταστούν 

µαζί και σε µια εργασία για τη βυζαντινή υαλουργία 

Εκτός από αυτά τα πολύ γνωστά µνηµεία τα οποία είχαν ψηφιδωτή διακόσµηση 

υποθέτουµε ότι υπήρχαν και άλλα µε ανάλογη διακόσµηση τα οποία δεν σώθηκαν µέχρι 

τις µέρες µας. Εξάλλου τα µεγάλα κέντρα και κυρίως η Κωνσταντινούπολη είναι και οι 

περιοχές στις οποίες διατηρήθηκε µικρό, αναλογικά, µέρος του βυζαντινού παρελθόντος 

τους. Γνωρίζουµε για παράδειγµα ότι οι αυτοκράτορες Μιχαήλ Γ΄ (842-67) και 

Βασίλειος Α΄ έχτισαν και διακόσµησαν µε ψηφιδωτά   τις εκκλησίες που σήµερα δεν 

σώζονται, Παναγία του Φάρου και  Νέα Εκκλησία στην Κωνσταντινούπολη, αντίστοιχα. 

 

Είναι προφανές ότι ένας τοµέας στον οποίο έβρισκε εφαρµογή η υαλουργία ήταν 

η κατασκευή γυάλινων ψηφίδων. Οι γυάλινες ψηφίδες είναι από τα λίγα χρονολογηµένα 

γυάλινα τέχνεργα. Ενώ γενικά δεν είναι εύκολο να χρονολογήσουµε γυάλινα τέχνεργα, 

γνωρίζουµε µε ακρίβεια πότε κατασκευάστηκαν τα περισσότερα ψηφιδωτά, γνωρίζουµε, 

δηλαδή, πότε χρειάστηκαν µεγάλες ποσότητες γυαλιού.     

 

 Μολονότι δεν υπάρχουν ακριβή ποσοτικά στοιχεία είναι φανερό ότι για την 

κατασκευή ψηφίδων χρειάστηκαν τόνοι γυαλιού σε ποικιλία χρωµάτων. Έχει 

υπολογιστεί ότι για το ναό Monreale χρειάστηκαν ένα εκατοµµύριο ψηφίδες. Αν µια 

λογική τιµή για το βάρος της ψηφίδας είναι πέντε γραµµάρια τότε για τη διακόσµηση του 

ναού χρησιµοποιήθηκαν πέντε τόνοι γυαλιού.56 Με ανάλογες µετρήσεις οι ψηφίδες που 

χρησιµοποιήθηκαν για την διακόσµηση της Αγίας Σοφίας την εποχή του Ιουστινιανού 

υπολογίζονται σε 400 τόνους.57 

                                                 
55 Ειδικότερα, όσον αφορά στην Αγία Σοφία του Κιέβου µαρτυρείται ότι οι βυζαντινοί ψηφοθέτες 
που εργάστηκαν έφεραν µαζί τους ψηφίδες (βλ. παρακάτω σελ. 82, παρ.243). 
56 V. Francois, J. M. Spieser, “Pottery and Glass in Byzantium” The Economic History of 
Byzantium, from 7th through the 15th century, ό.π., 595. 
57 Ό.π., 595. 
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Είναι γνωστό ότι για την ανέγερση των ναών Παναγία του Φάρου και Νέα 

Εκκλησία χρησιµοποιήθηκαν ψηφίδες  από τον ναό των Αγίων Αποστόλων58. Πιθανόν οι 

περιπτώσεις που για την κατασκευή ψηφιδωτών χρησιµοποιήθηκαν ψηφίδες από 

παλιότερα ψηφιδωτά είναι περισσότερες από αυτές που µαρτυρούνται. Είναι, για 

παράδειγµα, σχεδόν βέβαιο ότι στις συνεχείς «διορθώσεις» των ψηφιδωτών στην περίοδο 

της Εικονοµαχίας χρησιµοποιήθηκαν σε σηµαντικό ποσοστό οι ίδιες ψηφίδες. Ωστόσο, 

είναι µάλλον απίθανο  η επαναχρησιµοποίηση ψηφίδων να αρκούσε για την κατασκευή 

νέων ψηφιδωτών. Είναι εύλογο να υποθέσουµε ότι κάθε επιτοίχιο ψηφιδωτό απαιτούσε 

σε µεγαλύτερο ή µικρότερο ποσοστό την κατασκευή καινούριων γυάλινων ψηφίδων. 

 

 Υαλοπίνακες 

Η κατασκευή υαλοπινάκων έχει συνδεθεί κυρίως µε τον δυτικό µεσαίωνα, λόγω 

των πολλών σωζόµενων εικονιστικών υαλοπινάκων (βιτρό) στους δυτικούς, κυρίως 

στους γοτθικούς ναούς. Παρά τα ελάχιστα σωζόµενα κατάλοιπα υαλοπινάκων από το 

Βυζάντιο, είναι βέβαιο ότι υαλοπίνακες, όχι απαραίτητα εικονιστικοί, υπήρχαν και στα 

βυζαντινά οικοδοµήµατα.  

 

Θραύσµατα υαλοπινάκων βρέθηκαν στην κόγχη του ιερού της βασιλικής «Εκτός 

των Τειχών» στους Φιλίππους και χρονολογούνται στον 6ο . Σύµφωνα µε τον ανασκαφέα 

Στ. Πελεκανίδη, χρωµατιστοί υαλοπίνακες εντοπίστηκαν στο χώρο εξωτερικά του ιερού 

και σε επαφή µε αυτό59.   

                                                 
58 T¦ d� le…yana t¦ ke…mena k£twqen tÁj ¡g…aj trapšzhj tîn ¡g…wn 'ApostÒlwn par¦ 
Kwnstant…ou basilšwj ½cqhsan, uƒoà toà meg£lou basilšwj Kwnstant…nou, di¦ toà ¡g…ou 
megalom£rturoj 'Artem…ou. TÕ d� bÁma, kaqèj ™sti mšson, oÛtwj kaˆ gšgone par¦ tÁj AÙgoÚsthj 
Qeodèraj. TÕ d� mnhmoqšsion tÁj ¡g…aj Qeofanoàj Ð mšgaj Kwnstant‹noj ™po…-  
hse: tÕ d� œxwqen mnhmoqšsion tîn te aƒretikîn kaˆ ÑrqodÒxwn Ð mšgaj 'IoustinianÕj ™po…hse kaˆ 
di¦ mouse…wn ™kallèpisen aÙtÒ, kaˆ ™ke‹se ™t£fh: æsaÚtwj kaˆ ¹ gun¾ aÙtoà Qeodèra ¹ 
kt…sasa toÝj ¡g…ouj 'ApostÒlouj. TÕ d� mouse‹on ™ke‹no kaˆ t¦ m£rmara ¢pÁre Bas…leioj Ð ba-  
sileÚj, Óte òkodÒmhse t¾n Nšan kaˆ tÕn FÒron.  
Ψευδοκοδινός, Τρίτο βιβλίο, Περί κτισµάτων, ενότητα 29α, στίχοι 2-5. TLG 3168.005. Σε έντυπη 
µορφή: T. Preger, Scriptores originum Consantinopolitarum, pt. 2, Λειψία, 1907, (επανέκδοση 
1975). 
59 Στ. Πελεκανίδης, «Η έξω των τειχών Βασιλική των Φιλίππων, ΑΕ (1955) Αθήνα 1961, 116. 
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Στην βασιλική του Μουσείου στους Φιλίππους,  βρέθηκαν θραύσµατα 

υαλοπινάκων καθώς και µολύβδινα υαλοστάσια60. Οι υαλοπίνακες βρέθηκαν στο χώρο 

του ιερού και προέρχονται από το τρίλοβο παράθυρο της αψίδας του ιερού. Τα 

µεγαλύτερα ακέραια κοµµάτια έχουν διαστάσεις 16, 5Χ8,5 εκ., τα µικρότερα ακέραια 

κοµµάτια έχουν διαστάσεις 2,5 Χ 2,5εκ. Και τα περισσότερα έχουν τριγωνικό σχήµα. Οι 

υαλοπίνακες και τα υαλοστάσια χρονολογούνται µαζί µε την κατασκευή της βασιλικής 

στο δεύτερο τέταρτο του 6ου αιώνα61.  

Στις Σάρδεις βρέθηκαν υαλοπίνακες σε µεγάλες ποσότητες. Οι υαλοπίνακες  

αυτοί χρονολογούνται στον 6ο αιώνα, ή και νωρίτερα. Περίπου 750 θραύσµατα 

υαλοπινάκων, µεταξύ άλλων γυάλινων τεχνέργων, βρέθηκαν σε δύο χώρους (Ε12 και 

Ε13) που συνδέονταν µεταξύ τους και ταυτίστηκαν µε υαλουργείο62. Εκτός από τους 

χώρους του υαλουργείου, υαλοπίνακες εντοπίστηκαν σε πολλά καταστήµατα των 

Σάρδεων του 6ου αιώνα και οδήγησαν στην υπόθεση ότι τα παράθυρα των καταστηµάτων 

έκλειναν µε υαλοπίνακες.63 Σύµφωνα µε τους ανασκαφείς, η παραγωγή υαλοπινάκων και 

γενικότερα γυαλιού στις Σάρδεις τερµατίστηκε το 616.64 

Τα κατάλοιπα υαλοπινάκων που εντοπίστηκαν σε πρωτοβυζαντινές θέσεις είναι 

δυσανάλογα πολλά σε σχέση µε τα κατάλοιπα της µεσοβυζαντινής περιόδου. Η 

διαπίστωση αυτή δεν σηµαίνει απαραίτητα ότι κατά τη µεσοβυζαντινή περίοδο µειώθηκε 

ή έπαψε η χρήση υαλοπινάκων. Συχνά οι χρονολογήσεις καταλοίπων στον 6ο αιώνα είναι 

ρευστές και ίσως κάποια θραύσµατα υαλοπινάκων θα µπορούσαν να είναι λίγο 

µεταγενέστερα.  Πρέπει, ακόµα, να συνυπολογίσουµε ότι οι ανασκαφές σε 

πρωτοβυζαντινές θέσεις είναι περισσότερες από τις ανασκαφές σε µεσοβυζαντινές 

θέσεις. Ίσως οι µεσοβυζαντινοί ναοί που σώζονται µέχρι σήµερα είχαν υαλοπίνακες, και 

κάποια ίχνη τους θα µπορούσαν να εντοπιστούν µε συστηµατική έρευνα. 

  

                                                 
60 Ευτ. Κουρκουτίδου-Νικολαϊδου, «Υαλοπίνακες και υαλοστάσια στο Βυζάντιο», Ιστορία και 
Τεχνολογία του Αρχαίου Γυαλιού, (επιµ. Α. Αντωνάρας) Αθήνα 2002, 119-128. 
61 Ευτ. Κουρκουτίδου Νικολαϊδου, ό.π., 119-121. 
62 S. J Crawford., The Byzantine shops at Sardis Arhaeological explotation of Sardis, (επιµ. 
G.Hanfmannm J-A Scott) Cambridge 1990,  78-79. 
63 Ό.π., 9 
64 A. Saldern, Ancient and Byzantine Glass from Sardis,  Archaeological explotation of Sardis, 
The Corning Museum of Glass, London 1980, 2. 
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Η ανασκαφή στο Sarachane έφερε στο φως θραύσµατα χρωµατιστών 

υαλοπινάκων. Μέρος αυτών βρέθηκε σε συµφραζόµενα 7ου αιώνα. Πρόκειται για 

λιγότερα από εκατό κοµµάτια, διαστάσεων 10-15εκ. σε χρώµατα κίτρινο, πράσινο, µπλε 

πράσινο και διαφανές άχρωµο γυαλί.65 

 

Κατά τη διάρκεια των ανασκαφών στο Αµόριο εντοπίστηκαν υαλοπίνακες και 

υαλοστάσια, τα περισσότερα σε σχέση µε την λεγόµενη «Lower City Church». Ο ναός 

αυτός, σταυροειδής εγγεγραµµένος, οικοδοµήθηκε µεταξύ 850 και 950 και σύγχρονοι µε 

την κατασκευή του είναι και οι υαλοπίνακες και τα γύψινα υαλοστάσια που 

εντοπίστηκαν. Από τα θραύσµατα των υαλοπινάκων και των υαλοστασίων προκύπτει ότι 

τα παράθυρα του ναού έφραζαν µε γύψινα διαφράγµατα που άφηναν στρογγυλά 

ανοίγµατα, στα ανοίγµατα αυτά προσαρµόζονταν γυάλινοι δίσκοι. Οι δίσκοι είχαν 

διάµετρο  18-20εκ..66  

Ανάλογα κατάλοιπα, µαρµάρινα διαφράγµατα δηλαδή και χρωµατιστοί 

υαλοπίνακες  έχουν εντοπιστεί και στον Όσιο Λουκά Φωκίδος. Προφανώς ορισµένα 

παράθυρα έκλειναν µε το ίδιο τρόπο, µε διαφράγµατα που άφηναν στρογγυλά ανοίγµατα  

τα οποία έκλειναν µε γυάλινους δίσκους67. 

Μολονότι δεν έχουν βρεθεί άλλα κατάλοιπα δισκοειδών υαλοπινάκων, ανάλογα 

µαρµάρινα διαφράγµατα είναι πολύ συνηθισµένα στους µεσοβυζαντινούς ναούς και είναι 

πιθανόν πως τα στρογγυλά ανοίγµατα έκλειναν µε γυάλινους δίσκους. Συχνά µάλιστα τα 

ανοίγµατα αυτά έχουν ένα δαντελωτό µοτίβο, δηµιουργώντας ένα πολύ όµορφο 

αισθητικό αποτέλεσµα68. 

 

Στην Κωνσταντινούπολη βρέθηκαν τα µόνα δείγµατα βυζαντινών εικονιστικών 

υαλοπινάκων (βιτρό). Συγκεκριµένα, το 1963 δηµοσιεύτηκε από τον Arthur Megaw η 

ανακάλυψη θραυσµάτων ζωγραφισµένων υαλοπινάκων (εικ.1). Οι υαλοπίνακες µαζί µε 
                                                 
65 R.M. Harrison, M.V. Gill, Excavation at Sarachane in Istanbul, Princeton 1968, 204-5. 
66 F. Dell’Acqua  , “Reperti di transenne e di vetro da finestra in aree di influnso Byzantino, BIVI, 
2002, 1-9, 4 (server.icvbc.cnr.it/bivi/approfondimenti/arte_byzantina.htm.) 
67 Piotrowski A. “Repreesentational function of daylight in the Katholokon of Hosios Loukas”, 
21st International Congress of Byzantine Studies, Orthodoxy on display, 
www.byzantinecongress.org.uk/en 5. 
68 Για παράδειγµα , τα παράθυρα στην Παναγία Χαλκέων στην Θεσσαλονίκη, τα παράθυρα στο 
τύµπανο του ναού της Γοργοεπηκόου στην Αθήνα.  
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άλλα σηµαντικά ευρήµατα ανακαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια ανασκαφών το 1961 στο 

ναό του Παντοκράτορα (Zeyrek Camii) και στη Μονή της Χώρας (Cariye Camii), στην 

Κωνσταντινούπολη. 69   

Στο ναό του Παντοκράτορα εντοπίστηκαν τα πιο εντυπωσιακά κατάλοιπα. Κάτω 

από το βήµα του ναού αποκαλύφθηκε ένα «διαµέρισµα» καλυµµένο µε θόλο. Η 

κατασκευή αυτή εξυπηρετούσε στην ανύψωση του βήµατος πάνω από το ύψος του 

δαπέδου στον υπόλοιπο ναό. Ο κενός αυτός χώρος γέµισε µε διαφόρων ειδών θραύσµατα 

κατά τη διάρκεια επισκευών του ναού, πιθανόν κατά τη µετατροπή του σε τζαµί70. 

Ανάµεσα στα ευρήµατα συγκαταλέγονται θραύσµατα ψηφιδωτών και 

τοιχογραφιών, σηµαντικά δείγµατα κεραµικής, κρυστάλλινα δοχεία, από φυσικό 

κρύσταλλο, και πολλά θραύσµατα χρωµατιστών και ζωγραφισµένων υαλοπινάκων 

καθώς και µολύβδινα πλαίσια τα οποία έδεναν τους υαλοπίνακες µε το κτίριο71.   Το 

µεγαλύτερο µέρος των ευρηµάτων χρονολογείται τον 11ο-12ο αιώνα.72 Φυσικά σε αυτή 

την εργασία µας ενδιαφέρουν  τα θραύσµατα των υαλοπινάκων. 

 Ανάµεσα στους υαλοπίνακες και υαλοστάσια που εντοπίστηκαν, ένα θραύσµα 

υαλοπίνακα βρέθηκε «δεµένο» στο µολύβδινο υαλοστάσιο.73 Οι περισσότεροι 

υαλοπίνακες  φέρουν ίχνη µοτίβων ή παράστασης, µόνο το ¼ του συνόλου των 

υαλοπινάκων δεν είναι ζωγραφιστοί, χωρίς να αποκλείεται κάποιοι από αυτούς να 

ανήκουν σε ζωγραφισµένο υαλοπίνακα, να είναι δηλαδή ακόσµητα θραύσµατα από 

υαλοπίνακα που φέρει παράσταση ή µοτίβο74. 

Οι ζωγραφισµένοι υαλοπίνακες φέρουν κυρίως φυτικά και γεωµετρικά µοτίβα.75 

Υπάρχουν όµως και θραύσµατα που µαρτυρούν ότι οι υαλοπίνακες απεικόνιζαν 

ανθρώπινες µορφές. Συγκεκριµένα σώζεται ένα θραύσµα υαλοπίνακα στο οποίο είναι 

ζωγραφισµένα το µάτι, το φρύδι και µέρος της µύτης µιας µορφής, σε φυσικές 

διαστάσεις.76 Σε άλλα θραύσµατα σώζεται τµήµα ένδυσης σε µπλε χρώµα, πιθανόν το 

                                                 
69 A. Megaw, “Notes on Recent work of the Byzantine Institute in Istanbul”, DOP, 17 (1963) 
333-366. 
70 Ό.π., 347. 
71 Ό.π.347-9. 
72 Ό.π.347-9. 
73 Ό.π. 349. 
74 Όπ.,349. 
75 Ό.π.351-2. 
76 Ό.π., 351. 
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µαφόριο της Παναγίας.77 Το γυαλί που χρησιµοποιήθηκε είναι καλής ποιότητας, χωρίς 

πολλές φυσαλίδες.78 

Όπως υπέθεσε ο ανασκαφέας A.Megaw, οι υαλοπίνακες έκλειναν τα παράθυρα 

τις αψίδας του ιερού, το κύριο µέρος της παράστασης αποτελούσε η µορφή αγίου, ενώ τα 

φυτικά και γεωµετρικά µοτίβα πλαισίωναν τη µορφή. Στα ανοίγµατα της αψίδας 

σώζονται οι εσοχές στον τοίχο όπου στηρίζονταν τα πλαίσια των υαλοπινάκων.79  

Ο A.Megaw υποστήριξε ότι οι υαλοπίνακες κατασκευάστηκαν συγχρόνως µε το 

κτίριο από βυζαντινούς τεχνίτες. Απορρίπτει την υπόθεση κατασκευής υαλοπινάκων από 

δυτικό εργαστήριο, παρατηρώντας στα σωζόµενα θραύσµατα τεχνολογικά και 

τεχνοτροπικά βυζαντινά χαρακτηριστικά.80 Προχώρησε όµως ακόµα περισσότερο στα 

συµπεράσµατα του υποστηρίζοντας ότι τα πρότυπα των δυτικών υαλοπινάκων πρέπει να 

αναζητηθούν στο Βυζάντιο.81   

Στη Μονή της Χώρας τα θραύσµατα υαλοπινάκων µαζί µε µολύβδινα 

υαλοστάσια εντοπίστηκαν στην ανατολική αψίδα του παρεκκλησίου. Οι υαλοπίνακες 

φέρουν γεωµετρικά µοτίβα. Τα χρώµατα που επικρατούν είναι κόκκινο, µοβ-κόκκινο και 

µπλε82. Οι υαλοπίνακες αυτοί έχουν κάποιες διαφορές µε τους υαλοπίνακες του ναού του 

Παντοκράτορα, για παράδειγµα οι κόκκινοι υαλοπίνακες του ναού του Παντοκράτορα 

είναι αδιαφανείς, ενώ της Μονής της Χώρας διαφανείς, ενώ οι µπλε υαλοπίνακες είναι 
                                                 
77 Ό.π., 359. 
78 Ό.π., 350. 
79 Ό.π.,349. 
80 Ό.π., 354-364. Συγκεκριµένα, ένα θραύσµα υαλοπίνακα σώζει το ελληνικό γράµµα «Υ», 
προφανώς πρόκειται για τµήµα ελληνικής επιγραφής. (ό.π., 362.) Επίσης, όπως είδαµε ένα 
θραύσµα σώζει τµήµα προσώπου, σε αυτό, η ίριδα του µατιού διακρίνεται καθώς είναι πιο 
σκούρα από την κόρη του µατιού. Σύµφωνα µε τον A.Megaw έτσι όπως αποδίδονται τα µάτια 
στα πρόσωπα βυζαντινών τοιχογραφιών, σε αντίθεση µε την απόδοση προσώπων στους 
σύγχρονους δυτικούς εικονιστικούς υαλοπίνακες, που η κόρη των µατιών αποδίδεται ενιαία, 
χωρίς να διακρίνονται επιµέρους χαρακτηριστικά. (ό.π., 353) Τα φυτικά και γεωµετρικά µοτίβα 
µοιάζουν µε τα µοτίβα στα πλαίσια βυζαντινών εικόνων. (ό.π.,356) Τέλος, ο A.Megaw εντοπίζει 
τεχνολογικές διαφορές ανάµεσα στους υαλοπίνακες του Παντοκράτορα και δυτικούς 
υαλοπίνακες. Παρατηρεί ότι ένα χρώµα που κυριαρχεί στα θραύσµατα είναι το µπλε και θυµίζει 
την άποψη του Γερµανού µοναχού Θεόφιλου ότι οι Βυζαντινοί  εξειδικεύονταν, κατά κάποιο 
τρόπο στην κατασκευή µπλε γυαλιού (ό.π., A. Megaw, 362).  Επιπλέον, οι υαλοπίνακες του ναού 
του Παντοκράτορα είναι χυτοί σε ορθογώνια καλούπια. Αντίθετα, ο Θεόφιλος, γνώστης 
προφανώς δυτικών πρακτικών, περιγράφει την κατασκευή φυσητών υαλοπινάκων (ό.π. A. 
Megaw, 363).  
81 Ό.π., 364. “If this dating is accepted, these common features are valid also as confirmation of 
the Byzantine origins of Western stained glass”. 
82 Ό.π., 365. 
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λιγότεροι  σε σχέση µε αυτούς που εντοπίστηκαν στο ναό του Παντοκράτορα και το µπλε 

χρώµα είναι λιγότερο έντονο. Ο A.Megaw απέδωσε αυτές τις διαφορές στην εργασία 

διαφορετικών συνεργείων υαλουργών. 83 

Λίγα χρόνια µετά την δηµοσίευση των βιτρό της Κωνσταντινούπολης και την 

θέση του ανασκαφέα ότι οι υαλοπίνακες κατασκευάστηκαν από βυζαντινούς τεχνίτες, 

δηµοσιεύτηκε ο αντίλογος. Ο J.Lafond σε µελέτη του το 1968 υποστήριξε ότι οι 

υαλοπίνακες κατασκευάστηκαν  από συνεργείο δυτικών µαστόρων µετά το 120484.   

 

Το 2002 η Francesca Dell’Acqua σε άρθρο της για τη χρήση υαλοπινάκων στο 

Βυζάντιο ασχολήθηκε και µε τους υαλοπίνακες των δύο ναών της Κωνσταντινούπολης. 

Υποστήριξε ότι οι υαλοπίνακες κατασκευάστηκαν συγχρόνως µε τους ναούς, µε χρήση 

τοπικών πρώτων υλών, χωρίς ωστόσο να συµµερίζεται  την άποψη του A.Megaw ότι οι 

υαλοπίνακες κατασκευάστηκαν αποκλειστικά από βυζαντινούς τεχνίτες. Αντίθετα, 

υποστήριξε ότι οι υαλοπίνακες προέκυψαν από τη συνεργασία βυζαντινών και δυτικών 

µαστόρων85.  

Η F.Dell’Acqua υποστήριξε ότι οι ζωγραφιστοί υαλοπίνακες κατασκευάστηκαν, 

τον 12ο αιώνα και µάλλον στα χρόνια του Μανουήλ Κοµνηνού (1143-1180). Όπως 

επισήµανε, η χρήση υαλοπινάκων που έφεραν παραστάσεις ήταν συνηθισµένη στους 

δυτικούς ναούς αλλά όχι στο Βυζάντιο. Η εισαγωγή εικονιστικών υαλοπινάκων στη 

                                                 
83 Ό.π., 365. 
84 Lafond J., “Decouverte de vitraux histories du Moyen Age a Constantinople”, CahArch, 28 
(1968) 231-238. 

Σύµφωνα µε τον J.Lafond τα χρώµατα των υαλοπινάκων µοιάζουν περισσότερο µε τα 
ισλαµικά χρωµατιστά γυαλιά από ότι στα δυτικά, κάτι που είναι λογικό αφού στην κατασκευή 
των υαλοπινάκων χρησιµοποιήθηκαν  εγχώριες πρώτες ύλες. Ωστόσο οι τεχνικές λεπτοµέρειες 
όπως η κοπή των υαλοπινάκων µε πυρωµένο σίδερο και η στήριξη αυτών µαρτυρούν την εργασία 
δυτικού συνεργείου. 

Επιπλέον, σύµφωνα µε τον J.Lafond, οι υαλοπίνακες του ναού του Παντοκράτορα δεν 
είναι σύγχρονοι της ανέγερσης του ναού αλλά κατασκευάστηκαν µετά  το 1204. Ο J.Lafond 
ισχυρίζεται ότι οι υαλοπίνακες δεν ταιριάζουν µε τον διάκοσµο της εκκλησίας που είναι ιδιαίτερα 
πλούσιος σε χρώµατα λόγω του εικονογραφικού προγράµµατος και της ορθοµαρµάρωσης µε 
χρωµατιστές πλάκες. Ακόµα υποστηρίζει ότι οι διαστάσεις των ανοιγµάτων του ιερού δεν 
προσφέρονται για την απεικόνιση ανθρώπινων µορφών. Αυτό σηµαίνει ότι τόσο η αρχιτεκτονική 
του κτιρίου όσο και ο εσωτερικός διάκοσµος σχεδιάστηκαν χωρίς να περιλαµβάνουν 
ζωγραφιστούς υαλοπίνακες, συνεπώς αυτοί προστέθηκαν µετά την κατασκευή του ναού, πιθανόν 
κατασκευάστηκαν από τους Βενετούς µετά το 1204.  
85 F.Dell’Acqua , “Reperti di transenne e di vetro da finestra in aree di influnso Byzantino, BIVI, 
2002, 1-9,  (server.icvbc.cnr.it/bivi/approfondimenti/arte_byzantina.htm.) 
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βυζαντινή αρχιτεκτονική τον 12ο αιώνα είχε περισσότερο πειραµατικό χαρακτήρα και 

προέκυψε από τη διάθεση των Κοµνηνών να εισάγουν δυτικά στοιχεία στη βυζαντινή 

ναοδοµία. Η Αυλή των Κοµνηνών, εξάλλου, αποτελούσε πρόσφορο έδαφος για τέτοιου 

είδους νεωτερισµούς, µια και οι σχέσεις των Κοµνηνών µε τους δυτικούς ήταν στενές. 

Είναι πολύ πιθανό  ότι για την φιλοτέχνηση των υαλοπινάκων συνεργάστηκαν  ντόπιοι 

και δυτικοί µάστορες που ήρθαν στην Κωνσταντινούπολη για αυτό το λόγο.86  

 

Μολονότι τα κατάλοιπα υαλοπινάκων από την µεσοβυζαντινή περίοδο είναι 

πενιχρά και η χρήση εικονιστικών υαλοπινάκων σε βυζαντινούς ναούς ήταν µάλλον 

περιορισµένη σε σχέση µε τους δυτικούς ναούς,  η χρήση απλών υαλοπινάκων δεν 

µπορεί να αµφισβητηθεί. Τα κατάλοιπα υαλοπινάκων στο Αµόριο, στη Φωκίδα και στην 

Κωνσταντινούπολη µαρτυρούν την ύπαρξη τεχνιτών που απασχολούνταν στην 

κατασκευή υαλοπινάκων. Η σηµασία των υαλοπινάκων για την προστασία του χώρου 

είναι ωστόσο η σηµαντικότερη ένδειξη. Οι υαλοπίνακες, εικονιστικοί ή απλά 

χρωµατιστοί, προστάτευαν το εσωτερικό του ναού από τα καιρικά φαινόµενα και 

συµµετείχαν στην διαµόρφωση της ατµόσφαιρας του ναού, αφού επέτρεπαν την 

διάθλαση του φωτός µέσα από χρωµατιστές επιφάνειες. Αν  αναλογιστούµε  πόσοι τόνοι 

γυαλιού χρησιµοποιήθηκαν για να διακοσµηθούν οι ναοί µε ψηφιδωτά, είναι µάλλον 

εύλογο να υποθέσουµε ότι τα ανοίγµατα, τουλάχιστον αυτών των εκκλησιών,  έκλειναν 

µε υαλοπίνακες.  

∆εν γνωρίζουµε βέβαια πόσο διαδεδοµένη ήταν η χρήση υαλοπινάκων σε άλλα 

κτίρια πέρα από τα λαµπρά οικοδοµήµατα. Η µόνη ένδειξη για ευρεία χρήση τους είναι η 

µεγάλη ποσότητα υαλοπινάκων που βρέθηκε στις Σάρδεις και µαρτυρά ότι, κατά τον 6ο 

έστω αιώνα η χρήση υαλοπινάκων ήταν µάλλον συνηθισµένη και οικονοµική επιλογή87. 

∆εν γνωρίζουµε όµως τι γινόταν σε άλλες περιοχές, τα επόµενα χρόνια. 

Τα θραύσµατα υαλοπινάκων που έχουν δηµοσιευτεί δεν συνοδεύονται από 

αναλυτικές περιγραφές. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα, ανάµεσα στις άλλες ελλείψεις, να µη 

γνωρίζουµε και την ποιότητα του γυαλιού. Εξαίρεση αποτελούν οι εικονιστικοί  

                                                 
86ό.π., 6 και F.Dell’Acqua, “The stained-glass windows from the Chora and the Pantokrator 
Monasteries, a Byzantine mystery”, Restoring Byzantium. The Kariye Camii in Istanbul and its 
restoration, (επιµ. H.A. Klein) 2004, 68-77. 
87 A.von Salern, “Glass from Sardis”, AJA, LXVI (1962) 5. 
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υαλοπίνακες από το Ναό του Παντοκράτορα και της Μονής της Χώρας για τους οποίους 

ο Megaw σηµειώνει ότι ήταν προσεγµένοι, δεν έφεραν φυσαλίδες, ήταν υαλοπίνακες 

καλής ποιότητας. Είναι πιθανόν πως δεν ήταν όλοι οι υαλοπίνακες τόσο προσεγµένοι και 

µάλλον δεν σπάνιζαν οι κακής ποιότητας υαλοπίνακες. Θραύσµατα υαλοπινάκων από 

την βασιλική της Ελεύθερνας είναι δείγµατα υαλοπινάκων κακής ποιότητας.88 

 

Γυάλινα δοχεία 

Σε αρκετές ανασκαφές έχουν εντοπιστεί γυάλινα δοχεία. Χρονολογούνται όµως 

µε τέτοιες αποκλείσεις  ώστε είναι δύσκολο να τα χρησιµοποιήσουµε σε αυτή την 

εργασία. Ενδεικτική της δυσκολίας χρονολόγησης των γυάλινων σκευών είναι η 

δηµοσίευση των γυάλινων µικροαντικειµένων από την Άρτα.89 Γυάλινα σκεύη που 

εντοπίστηκαν στην Άρτα έχουν οµοιότητες ως προς τη µορφή µε σκεύη που 

χρονολογούνται στον 6ο αλλά και στον 14ο αιώνα. Ένα ακόµα πρόβληµα στην 

χρονολόγηση γυάλινων τεχνέργων είναι ότι στηρίχθηκαν στις πρώτες δηµοσιεύσεις 

βυζαντινών τεχνέργων, δηλαδή  στις δηµοσιεύσεις της G. Davidson για τα γυαλικά της 

Κορίνθου. Η επαναχρονολόγηση των υαλουργείων της Κορίνθου από τον D.Whitehouse 

συµπαρέσυρε τη χρονολόγηση πολλών γυάλινων ευρηµάτων 90. 

Τα γυάλινα δοχεία που θα εξετάσουµε εδώ είναι ελάχιστα και ακόµα λιγότερα 

είναι τα χρονολογηµένα παραδείγµατα. 

Στη συλλογή των Dumbarton Oaks φυλάσσεται µια γυάλινη κρεµαστή λυχνία, η 

οποία αγοράστηκε το 1946. Πιθανότερη προέλευση της λυχνίας είναι η 

Κωνσταντινούπολη91. Η λυχνία µοιάζει µε βαθύ πιάτο µε κωνική απόληξη, στο χείλος 

έχει τρεις οπές από τις οποίες περνούσαν αλυσίδες για να µπορεί να αναρτηθεί και να 

φωτίσει το χώρο. Άλλα όµοια σκεύη δεν έχουν σωθεί ή τουλάχιστον δεν έχουν 

δηµοσιευτεί. Σε χειρόγραφο του 10ου αιώνα όµως εικονίζεται µια τέτοια λυχνία. Στη 

µικρογραφία παριστάνεται ο Ευαγγελιστής Λουκάς που διαβάζει κάτω από µια παρόµοια 

                                                 
88 Ευχαριστώ την Καλλιόπη Νικήτα που µου επισήµανε τα χαρακτηριστικά κακής επεξεργασίας 
γυαλιού στα γυάλινα κατάλοιπα από την Ελεύθερνα. 
89 M. Τσιάπαλη, «Γυάλινα µικροαντικείµενα από ανασκαφές οικοπέδων στην Άρτα», Ηπειρωτικά 
Χρονικά, 31 (1994) 61-71. 
90 D. Whitehouse, “Glass making at Corinth. A reassessment”, Ateliers de verriers de l’antiquite 
a la periode pre-industrialle, (επιµ. D. Foy, G. Sennequier) 1991, 73-82. 
91 M. Ross, “Tenth century Byzantine Glass Lamp”, Archaeology, 10 (1957) 59-60. 
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λυχνία (Add. Mss. 288215., British Museum). Όπως παρατήρησε ο Ross, το µοτίβο της 

κρεµαστής λυχνίας δεν εµφανίζεται σε προγενέστερες µικρογραφίες. Είναι λοιπόν πιθανό 

ότι ο συγκεκριµένος τύπος λυχνίας γνώρισε διάδοση µετά τον 10ο αιώνα92.  

Η ανασκαφή στη ρωµαϊκή και βυζαντινή θέση Αµόριο που ξεκίνησε το 1987 

έφερε στο φως µεγάλη ποσότητα γυάλινων θραυσµάτων, από λυχνίες, φιάλες, κύπελλα 

(beaker) κύπελλα µε πόδι (goblet)93. Το µεγαλύτερο ποσοστό των δοχείων που βρέθηκαν 

είναι, σύµφωνα µε τους ανασκαφείς βυζαντινά και τοπικής παραγωγής94. Ακριβέστερη 

χρονολόγηση δεν υπάρχει έτσι δεν είναι δυνατό να αποφασίσουµε ποια από τα σκεύη 

έχουν θέση σε αυτή την εργασία. Οφείλουµε ωστόσο να επισηµάνουµε σαν γενικό 

χαρακτηριστικό τη µεγάλη οµοιοµορφία όλων των δοχείων. Η οµοιοµορφία αυτή 

δυσχεραίνει την χρονολόγηση τους. Πάντως, σε συνδυασµό µε τη µεγάλη ποσότητα 

δοχείων που βρέθηκαν µαρτυρά την «µαζική» παραγωγή τους95.  

 

Εκτός από τα γυάλινα σκεύη µαζικής παραγωγής υπάρχουν και αρκετά γυάλινα 

σκεύη ιδιαίτερα προσεγµένα, δείγµατα ακριβής πολυτελούς παραγωγής. 

Στην κατηγορία των πολυτελών σκευών ανήκουν τα γυάλινα σκεύη της Συλλογής 

του Αγίου Μάρκου της Βενετίας. Τα περισσότερα από αυτά έχουν κοινά 

χαρακτηριστικά. Το γυαλί είναι διαφανές, άχρωµο, χωρίς φυσαλίδες και φέρουν 

παρόµοια έξεργα µοτίβα, φολίδες, δίσκους, κώνους. Τα σκεύη µε αυτά τα 

χαρακτηριστικά δηλαδή, δύο κούπες, µία λυχνία και ένα πινάκιο χρονολογούνται στον 

10ο -11ο αιώνα. 96   

∆ιαφορετική διακόσµηση φέρει η περίφηµη κούπα του Αγίου Μάρκου. 

Αποτελείται από κόκκινο γυαλί και φέρει µέσα σε επτά µετάλλια µυθολογικές σκηνές. 

                                                 
92 Ό.π., 60. 
93 Το Αµόρο βρίσκεται 168Km νοτιοδυτικά της Άγκυρας και 70 βορειοανατολικά της πόλης 
Αφιόν, βυζαντινή πόλη, σηµαντική στρατιωτική και εµπορική θέση, ανήκε στο  θέµα των 
ανατολικών. Το 1116 πέρασε στην κυριαρχία των Σελτζούκων. Gill M.V, Amorium Reports, 
Finds I: The glass (1987-1991), Oxford 2002, 1-3. 
94 Gill M.V, Amorium Reports, Finds I: The glass (1987-1991), Oxford 2002,  35 και 131. 
95 Με τον όρο «µαζική» παραγωγή εννοούµε ταχύρρυθµη παραγωγή µε χαµηλό κόστος ώστε να 
είναι δυνατή η οικονοµική κατασκευή γυαλικών σε µεγάλες ποσότητες, κάτι που επιτεύχθηκε τον 
1ο αιώνα µ. Χ. Με την ανακάλυψη του φυσητού γυαλιού. Βλ και παρακάτω σελ. 57.  
96 H.R. Hahnloser, Il tesoro di San Marco, Bologna 1971, 73, 76, Νο 72, 79, 80 και 81.  
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Τα µετάλλια αυτά περιβάλλονται από δεκατέσσερα µικρότερα που φέρουν πορτρέτα σε 

κατατοµή και η διακόσµηση συµπληρώνεται µε ελισσόµενους βλαστούς. 97 

Τα σκεύη αυτά µεταφέρθηκαν στη ∆ύση µετά την άλωση της 

Κωνσταντινούπολης από τους Ενετούς. Μολονότι η Κωνσταντινουπολίτικη προέλευση 

των σκευών αµφισβητήθηκε στο παρελθόν και τα σκεύη θεωρήθηκαν σασανιδικά ή 

ισλαµικά, η επικρατούσα άποψη σήµερα είναι ότι κατασκευάστηκαν από βυζαντινούς 

τεχνίτες98 

Τα σκεύη αυτά είναι είδη πολυτελείας, για αυτό άλλωστε αποτέλεσαν λάφυρα. Το 

γυαλί είναι ιδιαίτερα προσεγµένο. Ενδείξεις καλής κατασκευής είναι η έλλειψη 

φυσαλίδων και το χρώµα του γυαλιού µια και ο αποχρωµατισµός και η επίτευξη της 

διαφάνειας ή χρωµάτων όπως κόκκινο και µοβ προϋπόθετε περισσότερη εργασία. 

Φυσικά η προσθήκη µεταλλικών ελασµάτων και πολύτιµων ή ηµιπολύτιµων λίθων και η 

ζωγραφική της γυάλινης επιφάνειας αυξάνουν την αξία του σκεύους.   

Μια έµµεση αρχαιολογική µαρτυρία για τα γυάλινα λυχνάρια είναι τα µεταλλικά 

πολυκάνδυλα. Μεταλλικοί δίσκοι, δηλαδή, µε υποδοχές  στις οποίες τοποθετούνταν 

γυάλινα λυχνάρια κωνικού σχήµατος. Μεταλλικοί δίσκοι, λιγότερα εύθραυστοι από τα 

γυάλινα λυχνάρια, διατηρήθηκαν µέχρι σήµερα, παράδειγµα, το χάλκινο πολυκάνδυλο 

του 10ου-11ου αιώνα, που βρίσκεται  στην Οξφόρδη, Μουσείο Ashmolean.99   

 

 

Γυάλινα κοσµήµατα 

Από γυαλί κατασκευάζονταν και κοσµήµατα. Κοσµήµατα στα οποία 

χρησιµοποιήθηκε γυαλί µπορεί να είναι ιδιαίτερα περίτεχνα.  Υπάρχουν όµως και 

κοσµήµατα κατασκευασµένα  αποκλειστικά από γυαλί , απλά ως προς τη µορφή και την 

κατασκευή, µε όµορφα χρώµατα. Πρόκειται για χάντρες σε διάφορα µεγέθη και για 

δαχτυλίδια και βραχιόλια  σε σχήµα κρίκου, το πλάτος των οποίων ποικίλει. Ακόµα,   

µεταλλικά κοσµήµατα που αντί για πολύτιµους λίθους φέρουν χρωµατιστούς γυάλινους 

λίθους, όπως δαχτυλίδια µε γυάλινους δακτυλιόλιθους. 

                                                 
97 Ό.π., 76, Νο 83. 
98 Ό.π., 70-105. 
99  M.Parani, Reconstructing the reality of images. Byzantine material culture and religius 
iconography (11th-15th centuries), Brill, Leiden,  Boston 2003. 
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Στην ανασκαφή του Sarachane ανακαλύφθηκαν γυάλινα κοσµήµατα, τα οποία  

χρονολογούνται, µε βάση τα ανασκαφικά συµφραζόµενα, από τον 7ο ως τον 11ο αιώνα.  

Πιο συγκεκριµένα σε συµφραζόµενα του 7ου αιώνα βρέθηκε µια χάντρα χρώµατος 

µπλε100 Ένα βραχιόλι από µαύρο γυαλί χρονολογείται στα τέλη 8ου, αρχές 9ου 

αιώνα.101Τρεις χάντρες σε χρώµατα πράσινο, µπλε, λευκό βρέθηκαν σε συµφραζόµενα 

10ο αιώνα, µάλλον στα µέσα του αιώνα.102 Πέντε µπλε βραχιόλια που χρονολογούνται 

στον 11ο αιώνα.103  

Στη Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Συλλογή Χανίων που στεγάζεται στον ναό του 

San Salvatore εκτίθενται αρκετά κοσµήµατα κατασκευασµένα από γυαλί. Το κοσµήµατα 

αυτά προέρχονται από τις ανασκαφές στον Άγιο Γιάννη Θεολόγο, στον Στύλο 

Αποκωρώνου, συγκεκριµένα βρέθηκαν µέσα σε τάφους. Πρόκειται για περιδέραια µε 

πολλές σειρές από γυάλινες, χρωµατιστές χάντρες, ενώτια και δαχτυλίδια µε γυάλινα 

στελέχη, και βραχιόλια που είτε φέρουν γυάλινες χάντρες, είτε αποτελούνται από 

συµπαγές γυαλί. Κυριαρχούν οι αποχρώσεις του µπλε και ακολουθούν τα χρώµατα: 

λευκό, κίτρινο, καφέ. Τα κοσµήµατα από τον Στύλο µοιάζουν µε αντίστοιχα που έχουν 

βρεθεί στον βαλκανικό χώρο και χρονολογούνται στον 10ο και 11ο αιώνα104.    

Κοσµήµατα βρέθηκαν και στις Σάρδεις. Χρονολογούνται µε βάση τα ανασκαφικά 

συµφραζόµενα από τον 10 ως τον 13ο αιώνα, και  από ότι φαίνεται αποτελούσαν την 

µοναδική  υαλουργική παραγωγή µετά τα τέλη του 10ου αιώνα. Μάλιστα, ο ανασκαφέας 

υποθέτει ότι γυάλινα κοσµήµατα κατασκευάζονταν σε περισσότερα από ένα εργαστήρια 
105.  Συνηθέστερος τύπος γυάλινου κοσµήµατος είναι το βραχιόλι, είτε σε µορφή απλού 

κρίκου, είτε µε κάποια µικρή διακόσµηση106. Ο µεγάλος αριθµός κοσµηµάτων, η 

οµοιοµορφία των µοτίβων και η πιθανή δραστηριότητα δύο ή περισσότερων 

                                                 
100 M. Harrison, M.V. Gill, Excavation at Sarachane in Istanbul, ό.π. Νο 602. 
101 Ό.π., Νο 639. 
102 M.V. Gill, “The small finds”, Excavation at Sarachane in Istanbul, ό.π.,  267, no 604, 605, 
606. 
103 Ό.π., 270-271. 
104 Τα κοσµήµατα αυτά δεν είναι δηµοσιευµένα. Η χρονολόγηση και οι υπόλοιπες πληροφορίες 
αναγράφονται στις σχετικές καρτέλες που συνοδεύουν τα εκθέµατα στο µουσείο. 
105 A. von Saldern, Ancient and Byzantine Glass from Sardis, Archaeological exploitation of 
Sardis, London 1980, 2 και 98 
106 Ό.π. 98. 
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εργαστηρίων συγχρόνως, φανερώνουν µαζική παραγωγή και έναν τοµέα της υαλουργίας 

µε µεγάλη ανάπτυξη. 

 Μεγάλος αριθµός γυάλινων κοσµηµάτων, κυρίως βραχιολιών βρέθηκαν κατά την 

ανασκαφή του Αµορίου. Ο αριθµός των θραυσµάτων από βραχιόλια φτάνει τα 527 στην 

πρώτη περίοδο ανασκαφών (1987-1992)107 και τα 780 στην δεύτερη (1993-97)108. Τα 

βραχιόλια αυτά ποικίλουν ως προς την ποιότητα και την διακόσµηση, τα απλά ακόσµητα 

βραχιόλια, αυτά που έχουν µορφή σχοινιού, µονόχρωµα ή δίχρωµα,  αυτά που έχουν 

εµπίεστη διακόσµηση, ένθετα µοτίβα και τα ζωγραφιστά. Όχι µόνο τα απλά βραχιόλια 

αλλά και αυτά που φέρουν κάποια διακόσµηση παράγονταν εύκολα και µαζικά.  Όπως 

παρατήρησε η ανασκαφέας M.Gill, τα ζωγραφικά σχέδια των βραχιολιών των 

βραχιολιών ήταν εξαιρετικά απλά και µπορούσαν να γίνουν µέσα σε λίγα λεπτά .109 Τα 

οικονοµικά υλικά, η εύκολη κατασκευή είναι στοιχεία δηλωτικά µαζικής οικονοµικής 

παραγωγής. Την υπόθεση αυτή ενισχύει και ο µεγάλος αριθµός θραυσµάτων που 

εντοπίστηκαν. 

   

Οι µεγάλες ποσότητες γυάλινων κοσµηµάτων που βρέθηκαν στις Σάρδεις και στο 

Αµόριο µαρτυρούν ότι η κατασκευή κοσµηµάτων ήταν σηµαντικό µέρος της παραγωγής 

των υαλουργείων, παρόλο που σε καµία από τις δύο θέσεις δεν έχει εντοπιστεί 

υαλουργείο110.  Ειδικά στις Σάρδεις φαίνεται πως για µια περίοδο τα γυάλινα κοσµήµατα 

κάλυπταν το σύνολο της τοπικής υαλουργικής παραγωγής και ίσως για την παραγωγή 

τους απασχολούνταν περισσότερα από ένα εργαστήρια111. Ο µεγάλος αριθµός 

κοσµηµάτων δείχνει πως παράγονταν µαζικά. Τα απλά υλικά και η µαζική παραγωγή 

σηµαίνει ότι τα γυάλινα κοσµήµατα ήταν η συνηθισµένη και οικονοµική επιλογή για τον 

εµπλουτισµό της εµφάνισης. Προφανώς οικονοµική επιλογή ήταν και η χρήση γυαλιού 

σε θέση δακτυλιόλιθων, αφού ένα οικονοµικότερο υλικό από τους πολύτιµους και 

ηµιπολύτιµους λίθους είχε σχεδόν το ίδιο αισθητικό αποτέλεσµα. Τα γυάλινα κοσµήµατα 

                                                 
107 Gill M.V, Amorium Reports, Finds I : The glass (1987-1991), Oxford 2002,   79. 
108 Ό.π., 183. 
109 Ό.π., 208. 
110 Περισσότερα σχετικά µε τα υαλουργεία βλ. παρακάτω, σελ. 62 και 84. 
111 A. von Saldern, Ancient and Byzantine Glass from Sardis, Archaeological exploitation of 
Sardis, London 1980, 2 και 98. 
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, χωρίς να είναι ακριβά, ήταν αρκετά εντυπωσιακά λόγω των χρωµάτων τους και της 

αντανάκλασης του φωτός στο γυαλί. 

 

 Σµάλτα 

Άλλη µια χρήση του γυαλιού είναι η διακόσµηση µε αυτό µεταλλικών 

αντικειµένων, η σµαλτογραφία  ή χυµευτική. Πρόκειται για τη διακόσµηση µεταλλικών 

επιφανειών µε θρυµµατισµένο χρωµατιστό γυαλί το οποίο θερµαινόταν και έλιωνε ώστε 

να αποτελέσει αδιάσπαστη ενότητα µε το µέταλλο, συνήθως χρυσό.  Η επεξεργασία του 

γυαλιού στη χυµευτική διαφέρει αρκετά από την κατασκευή των άλλων γυάλινων 

αντικειµένων. Στην χυµευτική δεν κατασκευαζόταν ένα συµπαγές γυάλινο τέχνεργο αλλά  

µικρές ποσότητες γυαλιού προστίθενταν σε µια µεταλλική βάση. Ο σµαλτογράφος δεν 

επεξεργαζόταν γυαλί  σε υγρή µορφή αλλά κονιορτοποιηµένο γυαλί, το οποίο 

θερµαινόταν και έλιωνε αφού το έχει τοποθετήσει στη µεταλλική βάση.  Η διακόσµηση 

µε σµάλτο απαιτούσε πολύ µικρές ποσότητες γυαλιού σε σχέση µε την κατασκευή 

δοχείων, ψηφίδων και υαλοπινάκων.  Με σµάλτα διακοσµούσαν µικροαντικείµενα, στα 

οποία επιθυµούσαν να δώσουν πολυτελή εµφάνιση, όπως λειψανοθήκες, καλύµµατα 

ευαγγελίων, κοσµήµατα, εικόνες. 

Τα σµάλτα αποτελούν µια ιδιαίτερη κατηγορία τεχνέργων διαφορετική από τα 

άλλα γυάλινα αντικείµενα που εξετάσαµε. ∆εν γνωρίζουµε καν αν η κατασκευή σµάλτων 

ανήκε στις αρµοδιότητες του χρυσοχόου, του υαλουργού ή του κοσµηµατοποιού112. 

Συνεπώς, η ένταξη των σµάλτων σε µια εργασία για την βυζαντινή υαλουργία έγινε µε 

πολλές επιφυλάξεις, επειδή παρά τις διαφορές, το γυαλί ήταν απαραίτητο για την 

κατασκευή τους. Ένας ακόµα λόγος που συνηγορεί υπέρ της ένταξης των σµάλτων στα 

αντικείµενα υαλουργίας είναι η µαρτυρία του Θεόφιλου που καταγράφει τα σµάλτα στην 

πραγµατεία περί υαλουργίας113. 

Αρκετά δείγµατα χυµευτικής σώζονται από τις αρχές του 9ου αιώνα. 

Πολύ γνωστά αντικείµενα κοσµηµένα µε σµάλτο είναι η λειψανοθήκη Fieschi-

Morgan  και η σταυροθήκη του Beresford Hope, των αρχών του 9ου αιώνα114.  

                                                 
112 A. Culter, “The industries of Art”, The Economic History of Byzantium, from the seventh 
thought the fifteen century, (επιµ. Angeliki Laiou) Dumbarton Oaks 2002, 576. 
113 J.Hawthorne, C.Smith, On Divers Arts, The treatise of Theophilus, Σικάγο 1963, 60. 
114 D. Bucton, “Byzantine enamel and the west”, ByzForts, 13 (1988). 
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 Στο σκευοφυλάκιο  του Αγίου Μάρκου βρίσκεται ένα κάλυµµα Ευαγγελίου 

κοσµηµένο µε σµάλτα που χρονολογείται στα 900115. Το κάλυµµα αποτελείται από δύο 

φύλλα. Στο ένα  εικονίζεται ο Χριστός Εσταυρωµένος. Περιβάλλεται από 10 µετάλλια µε 

προτοµές αγίων. Στο άλλο φύλλο εικονίζεται η Παναγία µέσα σε σταυρικό πλαίσιο. 

Περιβάλλεται και αυτή από 10 µετάλλια µε προτοµές αγίων. Και οι δύο παραστάσεις 

περιβάλλονται από φαρδύ πλαίσιο. Οι µορφές, τα µετάλλια, τα πλαίσια είναι 

κατασκευασµένα από λιωµένο γυαλί σε πέντε χρώµατα: πράσινο, γαλαζοπράσινο, µπλε, 

κίτρινο, κόκκινο.   

Στον Άγιου Μάρκο βρίσκεται και το περίφηµο στέµµα του Λέοντα 6ου Σοφού 

(886-912). Το στέµµα φέρει από µετάλλια σε σµάλτο, στα οποία εικονίζονται προτοµές 

αγίων116. Η διακόσµηση του αυτοκρατορικού στέµµατος µε σµάλτα είναι δηλωτική της 

αξίας και της σηµασίας που είχε η χυµευτική τέχνη. Είναι προφανές ότι τα σµάλτα 

προσδίδαν πολυτέλεια στα αντικείµενα που επένδυαν. 

Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Βουλγαρίας εκτίθεται περιδέραιο 

κοσµηµένο µε δεκατέσσερις πλακίδια που εικονίζουν µορφές αγίων, ζώα και φυτά µε την 

τεχνική του σµάλτου. Το κόσµηµα χρονολογείται στο πρώτο µισό του 10ου αιώνα.117  

 Χαρακτηριστικό παράδειγµα χυµευτής εικόνας είναι η εικόνα του Αρχαγγέλου 

Μιχαήλ, από την Κωνσταντινούπολη, που χρονολογείται στο πρώτο µισό του 11ου αιώνα. 

Η εικόνα έχει διαστάσεις 46Χ35 εκ. και καλύπτεται στο µεγαλύτερο µέρος της από 

σµάλτο. Με χρωµατιστό γυαλί αποδίδονται τα ρούχα, τα φτερά του αρχαγγέλου, το 

βάθος και οι µορφές των αγίων µέσα σε προτοµές, Τα χρώµατα που ξεχωρίζουν είναι το 

πράσινο, το µπλε και ακολουθεί το κόκκινο.118 

Συνολικά έξι εικόνες της συλλογής του Αγίου Μάρκου είναι διακοσµηµένες  µε 

σµάλτα και χρονολογούνται όλες τον 11ο αιώνα.119 

Στο σκευοφυλάκιο του Αγίου Μάρκου υπάρχουν ακόµα δοχεία µε σµάλτο. 

Συγκεκριµένα τρεις κούπες διακοσµηµένες µε σµάλτα χρονολογούνται τον 11ο αιώνα.120  

                                                 
115  H.R Hahnloser , Il tesoro di San Marco, Bologna 1971, 47-48, No 35, tav. XXXII. 
116  Ό.π., 81, Νο 92, tav. LXXIV. 
117 Γ. Χουρµουζιάδης, Το χρυσάφι του κόσµου, Αθήνα, σ.164, νο189. 
118 H.R. Hahnloser, Il tesoro di San Marco, ό.π., 24, No16, tav. XVII. 
119 Ό.π., 20-28, Νο 15-19. 
120 Ό.π., 67-71, Νο. 58, νο 63, νο 65. 
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Χυµευτά κοσµήµατα εκτίθενται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών. 

Πρόκειται για χρυσά σκουλαρίκια µε σµάλτο κυρίως  που χρονολογούνται στον 10-11ο 

αιώνα.121 

Τέλος η ανασκαφή στο Sarachane έφερε στο φως ένα µετάλλιο µε σµάλτο, και 

ένα θραύσµα από πλακίδιο επίσης διακοσµηµένο µε σµάλτο. 

Η χρήση χρυσού και αργύρου, η λεπτή εργασία που χρειάζεται για την 

κατασκευή σµάλτων καθώς και το είδος των αντικειµένων που διακοσµούνταν µε την 

τεχνική της χυµευτικής µαρτυρούν ότι τα σµάλτα ήταν πολυτελή αντικείµενα που 

απευθύνονταν σε περιορισµένο κοινό. Το κάθε αντικείµενο από σµάλτο ήταν µοναδικό 

και πιθανόν κατασκευαζόταν µόνο µετά από παραγγελία. 

Τα σµάλτα όπως και τα γυάλινα σκεύη που βρίσκονται στο σκευοφυλάκιο του 

Αγίου Μάρκου, αποτελούν µια κατηγορία εκλεπτυσµένων αντικειµένων, προσφέρονταν 

ως δώρα, επεδείκνυαν τον πλούτο το κύρος και τη δύναµη του κατόχου τους.  

 

Εργαστηριακές εγκαταστάσεις 

Μια από τις πρώτες ανασκαφές που έφερε στο φως κατάλοιπα υαλουργίας, είναι 

η ανασκαφή της Κορίνθου. Στην Κόρινθο εντοπίστηκαν δύο σύγχρονοι χώροι οι οποίοι 

ήταν εργαστήρια υαλουργίας. Τα σηµαντικά αυτά ευρήµατα ήρθαν στο φως το από την 

Gladys Davidson από τότε πολλά έχουν γραφτεί για αυτά τα ευρήµατα από την ίδια την 

ανασκαφέα αλλά και από άλλους ερευνητές. Αρχικά οι εγκαταστάσεις υαλουργίας 

τοποθετήθηκαν στον 12ο αιώνα122. 

 

Λουλουδιές Κίτρους123 

                                                 
121 Γ. Χουρµουζιάδης, Το χρυσάφι του Κόσµου, ό.π., 166-67, Νο191.  
122 Davidson G. “A Medieval Glass Factory at Corinth”, AJA, 44 (1940) 297-324, Αργότερα η 
αρχική χρονολόγηση αµφισβητήθηκε και προτάθηκε ο 14ος αιώνας . D. Whitehouse, “Glass 
making at Corinth. A reassessment”, Ateliers de verriers de l’antiquite a la periode pre-
industrialle, ό.π., 73-82.  
123 E. Μαρκή, « Λουλούδιες Πιερίας», ΑΕΜΘ , 7 (1993) 223-225, ΑΕΜΘ 8 (1994) 151-157, 
ΑΕΜΘ  9 (1995) 195-201, ΑΕΜΘ 10 Α, (1996) 239-257, ΑΕΜΘ 11 (1997) 289-295, ΑΕΜΘ 13 
(1999) 425-433.  Ε. Μαρκή, «Χωροθέτηση παραγωγικών και εργαστηριακών δραστηριοτήτων 
στο επισκοπικό συγκρότηµα Λουλουδιών Πιερίας» , 22ο Συµπόσιο Βυζαντινής και 
Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και τέχνης, 27-47, Αθήνα , 2004 
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Οι εγκαταστάσεις στις Λουλουδιές (Βόρεια Πιερία) ανακαλύφθηκαν από τη 

σωστική ανασκαφή πραγµατοποιήθηκε  από την 9η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 

το 1993, λόγω της διάνοιξης σιδηροδροµικής γραµµής124. 

Η ανασκαφή έφερε στο φως τετραπύργιο φρούριο του 5ου,  διαστάσεων 80Χ90µ., 

το οποίο περιλαµβάνει βασιλική και επισκοπείο. Το συγκρότηµα καταστράφηκε και 

εγκαταλείφθηκε δύο φορές στα µέσα και στα τέλη του 6ου αιώνα, λόγω σεισµών. Στη 

συνέχεια το συγκρότηµα µετατράπηκε  σε οµάδα εργαστηρίων µεταξύ των οποίων και 

εργαστήρια υαλουργίας125. Το συγκρότηµα των εργαστηρίων δεν προσφερόταν για 

µόνιµη κατοικία αλλά είναι πιθανό ότι οι τεχνίτες, έτρωγαν και διέµεναν περιστασιακά 

στο χώρο των εργαστηρίων126. 

Στο χώρο αποκαλύφθηκαν τέσσερις κλίβανοι που ταυτίστηκαν µε υαλοκλιβάνους 

λόγω των πολλών γυάλινων απορριµµάτων που βρέθηκαν στην περιοχή. Οι δύο από 

αυτούς είναι κτισµένοι ο ένας δίπλα στον άλλο και βρίσκονται στη δυτική αυλή του 

επισκοπείου. Επειδή ακριβώς βρίσκονται διπλά-δίπλα θεωρήθηκε ότι ο ένας από αυτούς 

είναι κλίβανος κατασκευής γυάλινων αντικειµένων και ο άλλος κλίβανος ανόπτησης. Ο 

τρίτος κλίβανος βρέθηκε στο ΝΑ δωµάτιο του επισκοπείου και ο τέταρτος στο δυτικό 

περίβολο, λίγο πιο µακριά. Οι δύο αυτοί κλίβανοι, επειδή ακριβώς δεν γειτνιάζουν µε 

άλλο κλίβανο θεωρήθηκαν χωνευτήρια, δηλαδή κλίβανοι στους οποίους κατασκευαζόταν 

αργό γυαλί. Η ανασκαφέας Ε. Μαρκή, υπέθεσε ότι για την κατασκευή γυάλινων 

τεχνέργων χρησιµοποιούνταν οι υαλοπίνακες, οι ψηφίδες και τα υπόλοιπα γυάλινα 

στοιχεία από την βασιλική και τα άλλα κτίρια127. Αυτό σηµαίνει ότι η λειτουργία των 

υαλοκλιβάνων στηριζόταν στη βάση της ανακύκλωσης παλαιών υλικών. 

Σύγχρονη µε την κατασκευή των κλιβάνων γυαλιού είναι και η κατασκευή άλλων 

βιοτεχνικών εγκαταστάσεων. Στην πύλη του συγκροτήµατος εντοπίστηκε εργαστήριο 

χύτευσης µετάλλων. Νοτιότερα λειτούργησε εργαστήριο µαρµάρου, όπως δηλώνουν τα 

                                                 
124 Ε. Μαρκή,  «Χωροθέτηση παραγωγικών και εργαστηριακών δραστηριοτήτων στο επισκοπικό 
συγκρότηµα Λουλουδιών Πιερίας», ό.π., 27.   
125 Ό.π., 34. 
126 Ό.π., 42-43. 
127 Ό.π., 42-43. 
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πολλά ηµίεργα κιονόκρανα και έξω από τον βόρειο περίβολο εντοπίστηκε δεξαµενή 

βαφείου128.  

Τα χρονικά όρια δραστηριότητας των βιοτεχνικών εγκαταστάσεων δεν είναι 

σαφή. Το 1995 η Ε. Μαρκή υποστήριξε ότι τα εργαστήρια  λειτούργησαν το πρώτο µισό 

του 7ου αιώνα και εγκατάλειψη τους αποδίδεται στην είσοδο και εγκατάσταση Σλάβων 

που δηµιούργησε ανασφάλεια στην περιοχή129. Στην ανακοίνωση της ΧΑΕ το 2002, 

φαίνεται χωρίς να είναι ιδιαίτερα σαφές ότι οι εργαστηριακές εγκαταστάσεις 

λειτούργησαν όλο τον 7ο και 8ο αιώνα και εγκαταλείφθηκαν στον 9ο αιώνα.130 

  Είναι πιθανό ως πρώτη ύλη για την υαλουργία χρησιµοποιήθηκαν οι 

υαλοπίνακες των γύρω εγκαταλειµµένων κτιρίων. Αν ισχύει αυτή η υπόθεση, αν δηλαδή 

οι κλίβανοι στήθηκαν για  να εκµεταλλευτούν µόνο το υπάρχον υλικό, τότε η 

εγκατάσταση επεξεργασίας γυαλιού δεν λειτούργησε παρά µόνο λίγα χρόνια. Χωρίς να 

γνωρίζουµε πόσο γυαλί, υαλοπίνακες,  ψηφίδες, δοχεία, υπήρχε στην περιοχή πριν το 

επισκοπικό συγκρότηµα µετατραπεί σε εργαστήρια, µπορούµε να υποθέσουµε ότι αν οι 

κλίβανοι χρησιµοποιήθηκαν για να ανακυκλώσουν µόνο αυτό το γυαλί, ο χρόνος 

λειτουργίας τους ήταν πολύ περιορισµένος. Πιο πιθανόν φαίνεται το ενδεχόµενο 

λειτουργίας των κλιβάνων για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. Ίσως, οι κλίβανοι 

οικοδοµήθηκαν µε σκοπό την ανακύκλωση του γυαλιού που υπήρχε στην περιοχή, χωρίς 

να σηµαίνει ότι όταν αυτοί οι πόροι εξαντλήθηκαν, οι υαλουργοί εγκατέλειψαν τον 

χώρο. Είναι εύλογο να υποθέσουµε ότι συνέχισαν να παράγουν γυαλί στον ίδιο χώρο 

αναζητώντας αλλού πρώτες ύλες ή αργό γυαλί.  

Γενικά, φαίνεται αρκετά πιθανό ο χώρος να µετατράπηκε σε εργαστήρια εξαιτίας 

της δυνατότητας που πρόσφερε για επαναχρησιµοποίηση των παλιότερων 

εγκαταστάσεων. Ο χώρος πρόσφερε προφυλαγµένη διαµονή και υλικά για ανακύκλωση, 

στα οποία δεν περιλαµβάνονται µόνο οι υαλοπίνακες ή οι γυάλινες ψηφίδες που 

ξανάλιωσαν στους κλιβάνους για να δώσουν γυαλί ή οι ασβεστόλιθοι που µετατράπηκαν 

σε ασβέστη, αλλά και οι λίθοι που χρησιµοποιήθηκαν για την οικοδόµηση των κλιβάνων 

και τα ξύλα που κάηκαν σε αυτούς. Ωστόσο, από τα ίδια τα ευρήµατα είναι σαφές ότι η 

                                                 
128 E. Μαρκή, ΑΕΜΘ, 9, (1995), ό.π.,198-199. 
129 Ό.π. 
130 Ε. Μαρκή, «Χωροθέτηση παραγωγικών και εργαστηριακών δραστηριοτήτων στο επισκοπικό 
συγκρότηµα Λουλουδιών Πιερίας» 22ο Συµπόσιο Βυζαντινής.. , ό.π. 34. 
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παραγωγή κάποιων εργαστηρίων δεν εξαρτιόταν αποκλειστικά από τα υλικά που 

πρόσφεραν τα παλιότερα οικοδοµήµατα, όπως για παράδειγµα  το βαφείο. Αντίστοιχα, 

δεν πρέπει να συνδέσουµε την λειτουργία των υαλουργείων  µόνο µε την ύπαρξη 

γυαλιού προς ανακύκλωση, είναι πιθανόν οι κλίβανοι να συνέχισαν να λειτουργούν 

ακόµα και όταν τελείωσε η φάση της ανακύκλωσης παλιότερων υλικών, µε πρώτες ύλες 

που θα προµηθεύονταν από τη γύρω περιοχή. 

 

Θεσσαλονίκη 

Το 1995 αποκαλύφθηκαν στη Θεσσαλονίκη, στην πλατεία ∆ιοικητηρίου, 

εγκαταστάσεις υαλουργίας.131 Το υαλουργείο βρίσκεται εντός των τειχών βορειοδυτικά 

της ρωµαϊκής αγοράς, στο δυτικό τοµέα του ιστορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης. Οι 

εγκαταστάσεις χρονολογήθηκαν µεταξύ 820-870 µε τη µέθοδο του αρχαιοµαγνητισµού, 

που έγιναν από το  Εργαστήριο Γεωφυσικής του ΑΠΘ.132 Ο κλίβανος του υαλουργείου 

είναι κυκλικός, µε διάµετρο 1,5µ. Σώζεται ο χώρος της εστίας ύψους 0,40 και µικρό 

µέρος , το βορειοανατολικό τµήµα της ανωδοµής και µέρος του τοίχου της πρόσοψης του 

εργαστηρίου. Βρέθηκαν πολλά τµήµατα πλίνθων της ανωδοµής καθώς και πολλά 

θραύσµατα γυάλινων δοχείων και άµορφες µάζες γυαλιού, βρέθηκαν ακόµα τµήµατα 

πλίνθων που έφεραν λεπτή γυάλινη κρούστα, καθώς και δύο τµήµατα µεταλλικής ράβδου 

επεξεργασίας γυαλιού. Σε απόσταση 3,5µ. ανατολικά του κλιβάνου βρέθηκε µικρή 

δεξαµενή νερού. Στον βορειοανατολικό τοµέα της ανασκαφής βρέθηκε αποθέτης  

θραυσµάτων αποτυχηµένων γυάλινων σκευών και γυάλινων µαζών.133 

Ο ανασκαφέας, Ι. Κανονίδης, υπέθεσε ότι ο κλίβανος ήταν τριώροφος. Στο κάτω 

µέρος βρισκόταν η εστία, στο µεσαίο ο θάλαµος τήξης του γυαλιού µέσα σε πήλινα 

δοχεία και επεξεργασίας αυτού, και το ανώτερο µέρος ήταν ο χώρος ανόπτησης.134 

 

Υαλόµαζες, πλάκες γυαλιού θραύσµατα από βραχιόλια, χάντρες και σφενδόνες  

για ενθέσεις που χρονολογούνται στην µεσοβυζαντινή περίοδο βρέθηκαν στην Εγνατία 

                                                 
131 Ι.Ο. Κανονίδης, «Ανασκαφή εργαστηρίου υαλουργίας στην Πλατεία ∆ιοικητηρίου της 
Θεσσαλονίκης», Το γυαλί από την αρχαιότητα έως σήµερα, (επιµ. Π. Θέµελης) Αθήνα, 2002, 
143-151. 
132 Ό.π., 150. 
133 Ό.π.147-149. 
134 Ό.π.146. 
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ΒΑ της Αγίας Σοφίας (οικόπεδο  οδού Αγάπης 3) και µαρτυρούν την ύπαρξη και άλλου 

εργαστηρίου υαλουργίας.135 

Τα δύο εργαστήρια  βρίσκονται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και χωρίζονται 

από µικρή απόσταση. Το ένα βρίσκεται στην πλατεία ∆ιοικητηρίου και το άλλο κοντά 

στην Αγία Σοφία . ∆εν µπορούµε, βέβαια, να γνωρίζουµε αν τα δύο εργαστήρια ήταν 

σύγχρονα ή λειτούργησαν σε διαφορετικές περιόδους. Το εργαστήριο της πλατείας 

∆ιοικητηρίου χρονολογείται µε ακρίβεια τον 9ο αιώνα ενώ οι ανασκαφείς του οικοπέδου 

της οδού Αγάπης τοποθετούν τα κατάλοιπα υαλουργίας στην µεσοβυζαντινή περίοδο 

στην Θεσσαλονίκη. Πάντως σε µια πόλη σαν τη Θεσσαλονίκη, που ήταν σηµαντικό 

κέντρο σε όλη τη βυζαντινή περίοδο, είναι πιθανόν να λειτουργούσαν ταυτόχρονα 

περισσότερα του ενός εργαστήρια υαλουργίας. 

Η οργάνωση και η λειτουργία των εργαστηρίων θα µας απασχολήσει σε επόµενο 

κεφάλαιο. Σε αυτό το σηµείο οφείλουµε να επισηµάνουµε τη λειτουργία τουλάχιστον 

δύο εργαστηρίων υαλουργίας τα οποία χρονολογούνται µεταξύ 7ου και 9ου αιώνα, δηλαδή 

σε µια περίοδο για την οποία ελάχιστες πληροφορίες διαθέτουµε. Η ύπαρξη αυτών των 

εργαστηρίων µας επιτρέπει να υποθέσουµε ότι ίσως στη βυζαντινή Θεσσαλονίκη 

λειτουργούσαν περισσότερα υαλουργεία τα οποία δεν έχουν εντοπιστεί.  

 

 Ναυάγιο στο Serce Limani 

 Ένα από τα εντυπωσιακότερα ανασκαφικά ευρήµατα είναι το φορτίο  ναυαγίου 

που βρέθηκε στο Serce Limani κοντά στη µικρασιατική ακτή, βόρεια της Ρόδου. Η 

ανασκαφή του ναυαγίου πραγµατοποιήθηκε την περίοδο µεταξύ του Ιουνίου και 

Σεπτεµβρίου του 1977 από το Ινστιτούτο Ναυτικής Αρχαιολογίας. Η ανασκαφή 

πρωτοδηµοσιεύτηκε το 1978 στο Nautical Archeology από τον G.Bass και τον 

Η.Doorninck.136 Από τότε πολλά άρθρα έχουν γραφεί, πολλές ανακοινώσεις έχουν γίνει, 

διδακτορικές διατριβές έχουν στηριχθεί στη µελέτη του ναυαγίου, ενώ είναι δυνατή και η 

                                                 
135∆. Παπανικόλα-Μπακιρτζή (επιµ.) Καθηµερινή ζωή στο Βυζάντιο, Θεσσαλονίκη, 
Λευκός Πύργος, Οκτώβριος 2001-Ιανουάριος 2002,  Αθήνα 2002, 119-120. 
136 G. Bass, F. van Doorninck , “An 11th century shipwreck at Serce Liman, Turkey”, Nautical 
Archaeology, 7 (1978) 119-132. 



 40

στοιχειώδης ενηµέρωση για την ανασκαφή µέσω  internet137. Πρόσφατα εκδόθηκε  ο πρώτος 

τόµος της πλήρους δηµοσίευσης του ναυαγίου138.    

Το ναυάγιο χρονολογείται στα 1020-25. Τα ευρήµατα που µας δίνουν τη 

δυνατότητα ασφαλούς χρονολόγησης είναι βυζαντινά νοµίσµατα του Βασιλείου Β' 

(976-1025) και γυάλινα σταθµία των χαλίφηδων al-Hakim bi Amr Allah (996-1020) al-

Zahir Ii-Izan Din Allah (1020-1035).139 

Το µήκος του πλοίου ήταν 15µ. και η χωρητικότητα του 30 τόνοι. Όπως 

σηµειώσαµε ναυάγησε στη θάλασσα µεταξύ Ρόδου και της απέναντι µικρασιατικής 

ακτής και είχε κατεύθυνση προς τα δυτικά. Οι ανασκαφείς παρατηρούν ότι ο σκελετός 

του πλοίου θυµίζει πλοία της κεντρικής Ευρώπης που ταξίδευαν στο ∆ούναβη, ωστόσο 

οι µονάδες µέτρησης που χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή του είναι βυζαντινές 

και το φορτίο που εντοπίστηκε είναι βυζαντινό και αραβικό140. Εκτός από τα νοµίσµατα 

και τα σταθµία που µόλις αναφέραµε, εντοπίστηκαν και βυζαντινές σφραγίδες, καθώς 

και αµφορείς µε ελληνικά χαράγµατα. Η   υπόλοιπη κεραµική όµως είναι µάλλον 

ισλαµική. Εντοπίστηκαν ακόµα ισλαµικά νοµίσµατα και κοσµήµατα.. Ακέραια βρέθηκαν 

περίπου 80 γυάλινα δοχεία ισλαµικής προέλευσης. 141  

Το µεγαλύτερο µέρος του φορτίου και αυτό που θα µας απασχολήσει στην 

εργασία είναι τρεις τόνοι υαλόµαζας και σπασµένων γυάλινων σκευών (Εικ.2). Το γυαλί 

αυτό είχε συγκεντρωθεί στην Συροπαλαιστίνη και ταξίδευε µε προορισµό µάλλον την 

Κωνσταντινούπολη, ώστε να χρησιµοποιηθεί ως πρώτη ύλη για τα υαλουργεία της 

πόλης. Η ανακύκλωση γυαλιού ήταν πολύ συνηθισµένη πρακτική στην προβιοµηχανική 

υαλουργία, το ναυάγιο αυτό όµως είναι µια µαρτυρία ότι η ανακύκλωση γυαλιού γινόταν 

                                                 
137 Ενδεικτικά: G. Bass, F. van Doorninck, “An 11th century shipwreck at Serce Liman, 
Turkey”,Nautical Archaeology, 7 (1978) 119-132., G. Bass, “The nature of the Serce Limani 
Glass”, JGS, 26 (1984) 64-69.,  F. von Doornink, “The Serce Limani shipwreck . An 11th century 
cargo of fatimid glassware cullet for Byzantine glassmakers” First international Anatolian glass 
symposium, Istanbul April 26th-27th 1988, Istanbul 1990, 58-63., F. van Doorninck, “Byzantine 
Shipwrecks”, The Economic History of Byzantium, from 7th thought the 15th century, (επιµ. Ang. 
Laiou) 2002, 900-906 , B. Lledo, “Mold siblings in the 11th century cullet from Serce Limani”, 
JGS, 39 (1997) 43-55,  D. Whitehouse, «Medieval Glassmaking in the Levant», Corning Museum 
of Glass, www.cmog.org. 
138 G.Bass, Sh. Matthews, J. R. Steffy, F.van Doorninck, Serce Limani An eleventh century 
shipwreck, Texas, 2004. 
139 G. Bass, F.van Doorninck, “An 11th century shipwreck at Serce Liman, Turkey”, ό.π. 126. 
140 F. van Doorninck, “Byzantine Shipwrecks”, ό.π., 902-3. 
141 G. Bass, “The nature of the Serce Limani Glass”, ό.π. 64-69. 
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συστηµατικά και το γυαλί προς ανακύκλωση µπορούσε να αποτελέσει προϊόν 

διαθαλάσσιου εµπόριου.   

 

ΙΙ. Γραπτές Μαρτυρίες 

Αρκετές είναι οι γραπτές πηγές που µαρτυρούν τη χρήση γυάλινων σκευών και τη 

λειτουργία σχετικών εργαστηρίων.  Πρόκειται  για πολύ διαφορετικά είδη κειµένων , 

τυπικά µονών, συνταγές ιατρικές ή µαγείας και  θαύµατα των αγίων, νοµοθετικά κείµενα.  

Η παράθεση γραπτών πηγών για τη βυζαντινή υαλουργία µπορεί να ανοίξει µε το 

έργο του µοναχού Θεόφιλου, ο οποίος ανάµεσα σε άλλα κάνει λόγο και για το έργο 

βυζαντινών υαλουργών.142 Όπως ήδη σηµειώσαµε, ο µοναχός Θεόφιλος είναι  

Βενεδεκτίνος  από το Helmarshausen και έζησε τον 12ο αιώνα. Στο έργο του  Scedula 

Diversarum Artium, που ολοκληρώθηκε το 1140, περιγράφει τις τέχνες της εποχής του,  

µεταλλουργία, υαλουργία και ζωγραφική.143  

Θα επανέλθουµε αρκετές φορές στο έργο του µοναχού Θεόφιλου, καθώς είναι η 

µοναδική γραπτή πηγή που αφορά άµεσα στην υαλουργία. Ωστόσο, πρέπει να 

διευκρινίσουµε ότι ο  Θεόφιλος, αν και γνώριζε πολύ καλά την επεξεργασία µετάλλων 

γιατί είχε εργαστεί στην µεταλλοτεχνία, δεν είχε εξίσου καλή γνώση της υαλουργίας, δεν 

γνωρίζουµε αν ο ίδιος είδε όσα καταγράφει ή µετέφερε γενικές πληροφορίες για την 

υαλουργία που άντλησε από άλλες πηγές. Είναι ωστόσο βέβαιο ότι οι γνώσεις του για 

την βυζαντινή υαλουργία είναι διαµεσολαβηµένες. Έχει καταγράψει τις επικρατούσες 

αντιλήψεις για την βυζαντινή υαλουργία. Λόγος για το βυζαντινό γυαλί και τους 

βυζαντινούς υαλουργούς γίνεται σε τέσσερα κεφάλαια144.  

Σύµφωνα µε τον Θεόφιλο, οι βυζαντινοί κατασκευάζουν σµάλτα, ψηφίδες και 

διακοσµούσαν κεραµικά σκεύη µε χρωµατιστό γυαλί. Είναι διάσηµοι κυρίως για το µπλε 

γυαλί που παράγουν. 145 Ο Θεόφιλος αφιέρωσε τα κεφάλαια 13 και 14 στην περιγραφή 

της διακόσµησης δοχείων πόσης µε χρυσό και χρωµατιστό γυαλί και δείχνει 

εντυπωσιασµένος τόσο από τη λεπτοµέρεια των µοτίβων που απεικονίζουν ανθρώπους, 

                                                 
142 J.Hawthorne ,C.Smith, On Divers Arts, The treatise of Theophilus, Σικάγο 1963. 
143 R. Charleston, “Glass Furnaces through the ages” JGS, 20  (1978)  20. 
144 J. Hawthorne, C.Smith, On Divers Arts, The treatise of Theophilus, Σικάγο 1963, 59-61. 
145 Ό.π.59-60. 
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ζώα και πουλιά, όσο και µε την καθαρότητα του γυαλιού που µοιάζει µε κρύσταλλο. Στο 

κεφάλαιο 15 περιγράφει την κατασκευή υαλοπινάκων και την κοπή τους σε ψηφίδες.146 

Όπως σηµειώνει οι βυζαντινοί υαλουργοί ήταν γνωστοί για την κατασκευή 

σµάλτων και ψηφίδων. Ο Θεόφιλος δεν κάνει λόγο για την βυζαντινή παραγωγή 

ακόσµητων δοχείων ή κοσµηµάτων. Μπορούµε να υποθέσουµε ότι δεν τα θεωρούσε άξια 

λόγου, σε αντίθεση µε τις ψηφίδες, τα σµάλτα και τα δοχεία που φέρουν επιµεληµένη 

διακόσµηση. Έτσι ο Θεόφιλος επέλεξε να καταγράψει αυτά τα τέχνεργα. Ουσιαστικά, 

κάνει λόγο για την πολυτελή παραγωγή της βυζαντινής υαλουργίας. Τα φθηνά γυάλινα 

σκεύη που παράγονται παντού και καταναλώνονται από µεγάλες κοινωνικές οµάδες στο 

Βυζάντιο και στη ∆ύση δεν χρήζουν ειδικής αναφοράς.    

∆ύο ακόµα γραπτές πηγές δείχνουν ότι οι βυζαντινοί υαλουργοί ήταν διάσηµοι 

και εκτός συνόρων. Το 10ο αιώνα ο άββας Desiserius από το Μοντε Κασίνο στέλνει 

µοναχούς στην Κωνσταντινούπολη για να µάθουν τέχνες, να µάθουν ανάµεσα στα άλλα, 

να επεξεργάζονται και γυαλί.147 Το βυζαντινό γυαλί αναφέρεται και στη Γεωγραφία του 

Edrisi του 12ου αιώνα. Σύµφωνα µε αυτή την πηγή, ο Νικηφόρος Φωκάς  (963―969) 

έστειλε στην Κόρδοβα 40 “φορτία” ψηφίδων για την διακόσµηση του τζαµιού.148  

Στα βυζαντινά κείµενα υαλουργεία και υαλουργοί εµφανίζονται µε διάφορες 

αφορµές:  

Ο επίσκοπος Κύπρου Λεόντιος  (7ος αιώνας) κατέγραψε τον βίο του Αγίου 

Συµεών. Κατά την αφήγηση του έδωσε ένα στιγµιότυπο της εργασίας του υαλουργού. 

Συγκεκριµένα µετέφερε την εικόνα του  υελοψού που κάθεται δίπλα στον αναµµένο 

κλίβανο και να κατασκευάζει ποτήρια. 

 
’Hn d� p£lin ¤pax kaq»menoj met¦ ¢delfîn kaˆ qermainÒmenoj plhs…on toà 
kamin…ou toà Øeloyoà. Ãn d� Ð ØeloyÕj `Ebra‹oj. kaˆ lšgei to‹j ptwco‹j pa…zwn: 
qšlete poiî Øm©j gel£sai; „doÝ kat¦ pot»rion Ö poie‹ Ð tecn…thj poiî staurÕn149 

 

                                                 
146 Ό.π., 59-61 . 
147 Grabar Α., “La verrerie d’art Byzantine au Moyen Age”, ό.π.,118 
148 Culter A., “The industries of Art”, The Economic History of Byzantium, from the seventh 
thought the fifteen century, (ed. Angeliki Laiou), 2002, 560. 
149Λεόντιος Νεαπόλεως, Βίος του Αγίου Συµεών του Σαλού, Leontius, Scr. Eccl., Hagiogr., Vita 
et miracula sanctii Symeonis Sali TLG{2913.002}, σ.97, στ.8-10. Σε έντυπη µορφή: A.J. 
Festugiere, L.Ryden, Leontios de Neapolis, Vie de Symeon le fou et vie de Jean de Chypre, 
Παρίσι, 1974, 55-104 
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Ο βίος της Αγίας Φωτεινής (9ος-10ος αιώνας) είναι από τις γνωστότερες γραπτές 
µαρτυρίες που κάνουν λόγο για υαλουργείο. 

  
”Anwqen m�n g¦r prÕj tÍ D i kumb£lJ  legomšnV 
¢nÒdJ, tÍ ™pˆ t¾n meg£lhn toà qeoà ™kklhs…an 
feroÚsV, ™n ™rgasthr…J Øeloyhtikù pàr ¢nafq�n toà 
stšgouj nuktÕj ¼yato kaˆ sumperilabÕn Ûlhn ka- (375) 
t£xhron e„j perifan�j kaˆ ¢šrion Ûyoj Éreto kaˆ 
tosoàton ‡scuse kratÁsa… te kaˆ ¢rqÁnai, éste m¾ 
mÒnon ™ke‹no katišnai tÁj Ðdoà tÕ mšroj, kaq' Ö kaˆ 
mÒnon ™ke‹no katišnai tÁj Ðdoà tÕ mšroj, kaq' Ö kaˆ 
t¾n ¢rc¾n e‡lhfen, ¢ll' ¢nšmwn e„sbolÍ kaˆ ™pipno…v 
ésper ¤rpV diakopÁnai kat¦ tÕ mšson kaˆ diascisq�n (380) 
™kcuqÁnai kaˆ prÕj tÕ ›teron tÁj Ðdoà mšroj: plate‹a 
d� aÛth tugc£nei kaˆ oÙc æj ¥n tij fa…h di¦ 
stenÒthta toà purÕj t¾n Ðrm¾n ˜katšrwqen perie…lhfen:150 

 
Αυτή είναι και η µοναδική γραπτή µαρτυρία για την ύπαρξη υαλουργείου στην 

Κωνσταντινούπολη. Το υαλουργείο, εργαστήριο υελοψητικό ήταν η αφετηρία µεγάλης 

πυρκαγιάς που έπληξε την πόλη, βρισκόταν στο κέντρο της πόλης, κόντα στην Αγία 

Σοφία.  

 

Σύµφωνα µε τα Βασιλικά του Λέοντα Στ΄, υαλουργοί δεν υπάρχουν µόνο στην 

Κωνσταντινούπολη αλλά σε κάθε πόλη. Οι υαλουργοί έχουν θέση στον κατάλογο µε 

άλλους τεχνίτες , τεχνίτες που εργάζονται σε εργαστήρια, όπως οι χρυσοχόοι και οι 

κεραµείς αλλά και τεχνίτες που εργάζονται στην οικοδόµηση κτιρίων, αρχιτέκτονες, 

τέκτονες, οικοδόµοι. 

 
ToÝj ™pist»monaj tîn tecnîn toÝj perieco- 
mšnouj tù ØpotetagmšnJ breb…J ™n ˜k£stV pÒlei diatr…bontaj pasîn tîn 
leitourgiîn scol£zein prost£ssomen, ™peid¾ e„j tÕ manq£nein toÝj tecn…taj 
scol¾ Ñfe…lei parascšsqai, Ópwj ¨n ™piqum»swsi kaˆ aÙtoˆ ™mpeirÒteroi 
genšsqai kaˆ toÝj pa‹daj did£xai. Kaˆ œstin ¹ gnîsij oÛtwj: ¢rcitšktonej,  
„atro…, ƒppoiatro…, zwgr£foi, ¢ndriantoplasto…, marmar£rioi, kra[bb]a- 
[topoio…], oƒ t¦ lakk…a poioàntej, kar[dar]£rioi, ¡rmatopoio…, liqoqÁktai, 
toutšstin oƒ toÝj diafane‹j l…qouj ¢konoàntej, o„kodomo…, gluptaˆ xÚlwn, 
mouswta…, cruswta…, leuk£ntai, toutšsti ne£tai, ¢rgurokÒpoi kaˆ barbari- 
k£rioi: Ðmo…wj d� kaˆ oƒ titrîntej toÝj margar…taj, calke‹j, cwneuta…,  
oŒon molubdourgoˆ kaˆ Ósoi toioàtoi, glÚptai tšktonej, brek£rioi, zugost£- 
tai, kerame‹j, crusocoo…, Øeloàrgoi, ploum£rioi, sfetlopoio…, ™lefantourgo…, 
skutotÒmoi, knafe‹j, sagmatopoio…, glupta…, leuk£ntai, tîn linar…wn 
                                                 
150 Βίος της Αγίας Φωτεινής, Vitae et Miracula Sanctae Photinae, Inventio et miracula Sanctae 
Photinae Samaritanae (TLG 5073.001), ενοτ.9. Σε έντυπη µορφή: F. Halkin, Hagiographica 
inedita decem , Corpus Christianorum Series Graecae 21, Brepols, 1989, 113-125. 
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kn»stai, tšktonej, petalourgo….151 
 
Στα Βασιλικά ο υαλουργός παρουσιάζεται ως τεχνίτης, τονίζεται η εργασία- 

ητέχνη του υαλουργού , ενώ, στην ιστορία του Μιχαήλ Ατταλιάτη (11ος) οι υαλουργοί, 
υαλοψοί ανήκουν στην οµάδα των εµπόρων. 

 
  'E¦n tetr£podon zhmièsV tin£, d…dotai ¢gwg¾ ™pˆ ™kdÒsei toà 

zèou À tÍ ¢potim»sei tÁj zhm…aj, ÐpÒteron dhlonÒti Ð despÒthj toà 
zèou boÚletai. Kaˆ ¡rmÒzei, ¹n…ka tÕ zîon ¢griÒthti kinhq�n œbla- 
yen. OŒon, laktist¾j †ppoj ™l£ktisen, À boàj e„wqëj kerat…zein ™ke- 
r£tisen. E„ d� di¦ t¾n qšsin toà tÒpou À t¾n ¢peir…an toà moul…-  
wnoj ½toi toà ™laÚnontoj tÕ forthgÕn ØpozÚgion, À di¦ tÕ polÝ 
b£roj ¹ zhm…a gšnhtai, katšcetai e„j t¾n zhm…an Ð a‡tioj æj e„j 
¢nepit»deion tÒpon diabib£saj tÕ zîon, À ¢pe…rwj ™laÚnwn aÙtÒ, À 
polÝ b£roj ™piqe…j, kaˆ paraskeu£saj pese‹n kaˆ poiÁsai zhm…an 
e„j toÝj parakeimšnouj, tucÕn ØeloyoÝj À ¥llouj ™mpÒrouj. Kaˆ e„  
m�n Ðmolog»sV ¢pragmÒnwj, d…dwsi tÕ ¡ploàn tÁj zhm…aj: e„ d� ¢r- 
noÚmenoj ¢pelegcqÍ, d…dwsi tÕ diploàn, kat¦ tÕn 'Akou�lion nÒmon.152 

  

Και στις δύο περιπτώσεις οι υαλουργοί, έµποροι ή τεχνίτες,   απασχολούν 

νοµοθετικά κείµενα. Από αυτό συνάγουµε ότι, η τέχνη του υαλουργού δεν ήταν σπάνια ή 

περιορισµένη αντίθετα οι επαγγελµατίες αυτοί απασχολούν τις Αρχές όπως και οι 

υπόλοιποι τεχνίτες. 

 

Στις πηγές που εξετάσαµε δεν προσδιορίζεται η εργασία του υαλουργού. Στη 

µαρτυρία του Λεοντίου του Κυπρίου βέβαια ο υαλουργός κατασκευάζει ποτήρια. 

Προφανώς αυτό είναι ένα στιγµιότυπο της εργασίας του υαλουργού που δεν  

κατασκευάζει µόνο ποτήρια, σίγουρα κατασκευάζει και άλλα δοχεία, δεν ξέρουµε όµως 

αν ο ίδιος τεχνίτης κατασκευάζει και γυάλινα κοσµήµατα ή υαλοπίνακες. Προφανώς για 

τους συντάκτες και τους αποδέκτες των κειµένων όσοι ασχολούνται µε το γυαλί 

αποτελούν διακριτή οµάδα τεχνιτών , ανεξάρτητα από τα προϊόντα που παράγουν. 

 

Στην Ιατρική Επιτοµή του Παύλου Αιγινήτη  (7ος) το υαλουργείο προτάθηκε ως 

χώρος στον οποίο µπορεί κανείς να προµηθευτεί κανείς καπνιά.  
'AsbÒlh, Î oƒ zwgr£foi crîntai, lamb£netai m�n ™k tîn Øelour- 

                                                 
151Βασιλικά, Basilica, TLG, 5065 001,  βιβλίο 54, τίτλος 6, κεφ.8 στ. 1-14. Σε έντυπη µορφή: 
H.J.Sheltema, N.van der War, Basilicorum libri LX, serres A, vols !-8, 1955-1988. 
152 Μιχαήλ Ατταλειάτης, Michael Attaliates Hist., Πόνηµα νοµικόν ήτοι σύνοψις πραγµατική, 
TLG 3079.002. Σε έντυπη µορφή:  J.Jepos, P.Zepos, Jus Graecoromanum, vol 7, Αθήνα, 1931. 
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ge…wn, diaforhtikÁs te kaˆ drime…as dun£meès ™stin, éste kaˆ ka…ein (305) 
kaˆ s»pein, ¢poulo‹ d� kaˆ t¦ kaÚmata sÝn od…nV khrwtÍ.153 

 

Ο Ιωάννης ∆αµασκηνός χρησιµοποίησε το παράδειγµα της εργασίας του 

υαλουργού ως παροµοίωση για να ερµηνεύσει έννοιες της φιλοσοφίας.  
`WsaÚtwj d� kaˆ oƒ  
lambanÒmenoi ™k toà sunamfotšrou, toà te Øpokeimšnou  
kaˆ toà tšlouj, tšleio… e„si, kaˆ oƒ ™k toà sunamfotšrou, 
tÁj te Ûlhj kaˆ toà e‡douj, œsti d� Óte kaˆ oƒ ™k mÒnou toà (75) 
Øpokeimšnou, Ótan tÕ Øpoke…menon ™ke‹no oÙc ØpÒkeitai  
˜tšrv tšcnV æj ¹ Ûeloj tÍ ØeloyikÍ, kaˆ ™k toà tšlouj  
mÒnou, Ótan tÕ tšloj ™ke‹no oÙ dÚnatai tšloj e�nai ˜tšraj  
tšcnhj æj ™pˆ tÁj nauphgikÁj. “Wste ™k p£ntwn toÚ-  

twn de‹ gnînai, Óti teleiÒthj ™stˆn Órou tÕ ¢ntistršfein154 

 

Στα δύο τελευταία παραθέµατα το ενδιαφέρον της αναφοράς στα υαλουργεία 

έγκειται  στο γεγονός ότι κανείς από τους δύο συγγραφείς δεν έχει κανένα ειδικό 

ενδιαφέρον για το γυαλί και την υαλουργία  Ωστόσο επικαλούνται την εργασία και ο 

χώρο εργασίας των υαλουργών ως κάτι πολύ οικείο, ένα χώρο µε εύκολη πρόσβαση στην 

πρώτη περίπτωση και στη δεύτερη ως ένα απλό και κατανοητό παράδειγµα για την 

ερµηνεία πιο σύνθετων εννοιών. 

 

Μέχρι τώρα εξετάσαµε τις πηγές που κάνουν λόγο για τους υαλουργούς και τα 

εργαστήρια, στην συνέχεια θα εξετάσουµε τις πηγές στις οποίες σηµειώνονται γυάλινα 

σκεύη. Οι πηγές αυτές είναι ποικίλες: ιατρικές συνταγές , για την πραγµατοποίηση των 

οποίων ήταν απαραίτητη η χρήση γυάλινων σκευών, τυπικά µονών στα οποία 

καταγράφονται τα περιουσιακά στοιχεία των µοναστηριών και βίοι αγίων. 

Γυάλινα δοχεία χρησιµοποιούνταν για την παρασκευή ιατρικών ή µαγικών 

συνταγών, σύµφωνα µε γραπτές πηγές του 7ου αιώνα. Ενδεικτικά παραθέτουµε 

αποσπάσµατα από την ιατρική επιτοµή του Παύλου Αιγινήτη (7ος αιώνας) 

  
 t¦ d� clwr¦ ¥kopa b£lle e„s tÕ Ôxos, 

                                                 
153 Παύλος Αιγηνίτης, Paulus Medicus, Epitomae medicae libri septem TLG 0715.001 Σε έντυπη 
µορφή:J.L.Heiberg, Paulus Aeginita, 2vols, Λειψία, 1921-24. 
154 Ιωάννης ∆αµασκηνός,Joannes Damascenus Theol. et Scr. Eccl., Dialectica sive Capita 
philosophica (recensio fusior).  TLG {2934.002}, ενοτ.8, στ.73-80, Σε έντυπη µορφή:  
P.B.Kotter, Die Schriften des Johannes von Damaskos, vol. 1, Βερολίνο, 1969. 
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kaˆ p£lin met¦ z ¹mšras p£nta sirèsas ™p…balle tù Ôxei tÕ mšli kaˆ tÕ ›yhma 
kaˆ ˜y»sas ¥cri sust£sews kat£ggize ™n Øel…nJ skeÚei155 
 
t¦ xhr¦ kÒptein Ðmoà kaˆ s»qein, tÕn d' (5) 
Ñpop£naka kaˆ tÕ sagaphnÕn kaˆ t¾n smÚrnan teqlasmšna ¢pobršcein 
e„s qu‹an melikr£tJ nÚkta m…an, e�ta lea…nein kaˆ ™pib£llein t¦ xhr¦ 
kaˆ ¢nalabÒnta mšliti kall…stJ ¢pot…qesqai e„s Øeloàn À moliboàn 
¢gge‹on.156 
 
: ™stˆ d� Ð toà tele…ou kaˆ ¢r…stou kaˆ kat¦ fÚsin oÜrou ÐrismÕj  
oátoj: oâron ¥ristÒn ™sti tÕ œcon parufist£menon tù m�n tÒpJ, †na prî- 
ton Ï k£tw ™n tù puqmšni toà Øel…nou ¢gge…ou, Óte kaˆ ØpÒstasij lšgetai (10) 
di¦ tÕ Øpok£tw †stasqai, tù d� crèmati leuk¾, tÍ d� sust£sei sÚmmetron 
le‹on, toutšstin †na m¾ diespasmšnh Ï, ¢ll¦ sunhmmšnh, tù d� crÒnJ, †na 
Ï di' Ólou toioàton, tù d� crèmati toà cÚmatoj pu¸Õn À ØpÒxanqon (ØpÒ-  
xanqon g£r fhmi tÕ Ñl…gon metšcon toà xanqoà), ést' ¢nagka‹Òn ™stin  
Ðr´n ™n tù oÜrJ taàta t¦ tšssara, sÚstasin, ØpÒstasin, crîma kaˆ crÒnon157 
 
 Στα τρία αυτά αποσπάσµατα συναντάµε τη λέξη γυάλινο ως επίθετο που 

περιγράφει κάποιο σκεύος: Øel…nJ skeÚei, Øeloàn ¢gge‹on, Øel…nou ¢gge…ou.     

Τα αποσπάσµατα που παραθέσαµε ανήκουν σε ιατρικές συνταγές. Όπως φαίνεται 

το γυάλινο σκεύος αποτελούσε απαραίτητο σκεύος για την σωστή τέλεση της συνταγής. 

Μόνο στο δεύτερο απόσπασµα προτείνεται εναλλακτικά η χρήση µολύβδινου αντί για 

γυάλινο σκεύος, ενώ στο τρίτο αποσπάσµατα σηµειώνεται και ο λόγος που καθιστά το 

γυάλινο σκεύος απαραίτητο, το διαφανές σκεύος επιτρέπει στο περιεχόµενο του να είναι 

ορατό.  

Οι ιατρικές συνταγές ανήκουν στη κατηγορία των κειµένων που µπορούµε να 

εµπιστευτούµε την ακρίβεια της περιγραφής. ∆εν είναι λογοτεχνικά κείµενα, δεν 

γράφονται για να τέρψουν ή να εντυπωσιάσουν δεν έχουν αναχρονισµούς. Στόχος των 

ιατρικών κειµένων είναι  η ακριβής και σωστή περιγραφή της ασθένειας και της 

αντιµετώπισης της. Ακόµα και τα ιατρικά κείµενα που βασίζονται και αντιγράφουν 

παλιότερα ιατρικά έργα, δεν περιέχουν όρους άγνωστους για την εποχή τους, µια και σε 

αυτή την περίπτωση δεν θα είχαν καµιά χρηστική αξία ενώ στόχος µιας ιατρικής 

συνταγής είναι να είναι εφαρµόσιµη.      

                                                 
155 Παύλος Αιγηνίτης, Paulus Med., Epitomae medicae libri septem. TLG {0715.001}, ό.π. 
156 ό.π.                                                                                                                                                                                   
157 Στέφανος Αλεξανδρεύς, Stephanus Med., In Magni sophistae librum de urinis. TLG 
{0736.001}  
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Τα παραπάνω αποσπάσµατα προσδιορίζουν και µια κατηγορία επαγγελµατιών 

που χρησιµοποιούσε απαραίτητα γυάλινα σκεύη, είναι όλοι αυτοί που εφάρµοζαν 

ιατρικές ή παραϊατρικές συνταγές, γιατροί, φαρµακοποιοί και µάγοι χρειάζονται γυάλινα 

δοχεία.   

Άλλη κατηγορία πηγών που παρέχουν πληροφορίες για τα γυάλινα σκεύη είναι τα 

τυπικά των µονών. Τα τυπικά των µονών ορίζουν την λειτουργία της µονής και 

καταγραφούν τα περιουσιακά στοιχεία της, συνεπώς είναι κείµενα σαφή που 

κυριολεκτούν. Η παράθεση περιουσιακών στοιχείων, ακόµα και αν περιλαµβάνει 

αντικείµενα των οποίων τη χρήση, τη µορφή ή το υλικό δεν µπορούµε να 

προσδιορίσουµε ακριβώς, µας εξασφαλίζει ότι τα αντικείµενα για τα οποία γίνεται λόγος 

υπήρχαν και η περιγραφή τους είναι ανταποκρινόταν στην πραγµατικότητα. Επιπλέον, η 

παράθεση αντικειµένων, η σειρά καταγραφή τους συνήθως γινόταν µε κάποια κριτήρια 

που ορίζουν ποιο αντικείµενο σηµειώνεται πρώτο και ποιο τελευταίο. Αυτά τα κριτήρια 

δεν είµαι όµοια δεν ακολουθούν συγκεκριµένο κανόνα, ωστόσο, η προσεχτική ανάγνωση 

ενός τυπικού µας επιτρέπει να καταλάβουµε τις επιλογές του συντάκτη του τυπικού για 

την απαρίθµηση των αγαθών της µονής. Έτσι, µπορούµε να διαµορφώσουµε µια ιδέα για 

την ποσότητα γυάλινων σκευών, τη χρήση τους και την αξία τους. 

Το τυπικό του Πακουριανού για τη µονή της Θεοτόκου Πετριτζιώτισσας 

χρονολογείται στα 1083. Ο Πακουριανός είναι αναλυτικός και κατατοπιστικός στο 

κεφάλαιο λγ΄ όταν δίνει ένα πλήρη κατάλογο των περιουσιακών στοιχείων της µονής, 

εκεί σηµειώνονται     

  
MoucroÚtia pot»ria dekaept£. 
    Xest…on εn Ðmo…wj. 
    Skoutšlion εn Ðmo…wj.  
    “Eteron xest…on krÚon. 
    “Eteron xest…on pr£sinon tÕ legÒmenon mhn©, 
kaˆ ›tera Øšlia pot»ria, 

kaˆ kandÁlai di£foroi.158 

Στο τυπικό του Πακουριανού  υπάρχει ένας µακρύς κατάλογος αντικειµένων που 

σχεδόν κλείνει µε την αναφορά στα γυάλινα σκεύη. Είναι εµφανές στον αναγνώστη του 

                                                 
158 Γρηγόριος Πακουριανός, Τυπικό της µονής της Θεοτόκου Πετριτζιώτισσας, Typicon 
monasteri Theotoci Petriziotissae (sub auctore Gregorio Pacouriano) TLG, 5330.019. Σε έντυπη 
µορφή: P. Gautier, “Le typikon du sebaste Gregoire Pakourianos”, REB, 42 (1984), 5-145. 
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καταλόγου ότι τα αντικείµενα που ανήκουν στην µονή καταγράφονται µε µια λογική 

σειρά αρχής γενοµένης από τα πολυτιµότερα. Για παράδειγµα, πρώτα σηµειώνονται οι 

χρυσές εικόνες µετά οι αργυρές και στη συνέχεια οι απλές, χωρίς επένδυση εικόνες. Στο 

τέλος αυτού του καταλόγου, δηλαδή στα λιγότερο πολύτιµα αντικείµενα σηµειώνονται 

έτερα υέλια ποτήρια και κανδήλαι διάφοροι. Επιπλέον, ο τόσο σχολαστικός Πακουριανός 

δεν δίνει ούτε κατά προσέγγιση τον αριθµό των γυάλινων ποτηριών  που καταγράφει. 

Είναι σαφές ότι πρόκειται για αντικείµενα µικρής αξίας.  

Στο τυπικό της Θεοτόκου Κεχαριτωµένης γίνεται λόγος για κάποιο γυάλινο 

τέχνεργο, στο κεφάλαιο «Περί του µη γίνεται µετασχηµατισµός εν ταις οικοδοµές της 

µονής». Σε αυτό το κεφάλαιο αναφέρεται:  

 
De‹ d� p©san ™pimšleian t¾n timiwt£thn kaqhgoumšnhn œcein e‡j te t¾n  
tÁj Ólhj monÁj peripo…hsin kaˆ ¢naka…nisin kaˆ tîn ™n aÙtÍ p£ntwn 
belt…wsin kaˆ filokal…an kaˆ t¾n ¢naker£mwsin, prÕ d� p£ntwn kaˆ Øp�r 
p£nta e„j t¾n ¡g…an toà Qeoà ™kklhs…an kaˆ mhd� toà smikrot£tou kata- 
frone‹n, ¢ll¦ k¨n ¥cri ˜nÕj Øell…ou ¹ me…wsij gšnhtai, par' eÙqÝj tÕn toà 

le…yantoj tÒpon ¢naplhroàn di' ˜tšrou:.159 

 

Στο σχετικό κεφάλαιο τονίζεται η ανάγκη καλής διατήρησης της µονής. Στον 

τίτλο του κεφαλαίου «Περί του µη γίνεται µετασχηµατισµός εν ταις οικοδοµές της 

µονής» διευκρινίζεται ότι το θέµα αυτής της παραγράφου είναι οι οικοδοµές, τα κτίρια 

της µονής. Ωστόσο, το κείµενο που ακολουθεί είναι γενικόλογο, δεν γίνεται εύκολα 

κατανοητό αν αφορά στην καλή κατάσταση της µονής γενικά ή ειδικά στα κτίρια, µε 

µόνη εξαίρεση την σαφή παρότρυνση για ανακεράµωση ανάµεσα στην υποχρέωση για 

φιλοκαλία και βελτίωση. Η προτροπή για την καλή συντήρηση της µονής λήγει µε την 

απαίτηση καν άχρι ενός υελίου η µείωσις γένηται , παρ ευθύς τον του λείψαντος τόπον 

αναπλήρου δι΄ετέρου. ∆εν ξέρουµε τι ακριβώς είναι αυτό το γυάλινο, το οποίο πρέπει να 

αντικατασταθεί µόλις καταστραφεί, αλλά αφού γίνεται λόγος για ταις οικοδοµαίς της 

µονής και υπάρχει η παρότρυνση για ανακεράµωση, είναι περισσότερο πιθανό να έχει 

σχέση µε το κτίριο, παρά να είναι κάποιο σκεύος. Θα µπορούσε να γίνεται λόγος για την 

αντικατάσταση ενός υαλοπίνακα, αν σπάσει ή ακόµα και για την αντικατάσταση µιας 

                                                 
159 Ειρήνη ∆ούκαινα, Τυπικό της Μονής της Θεοτόκου Κεχαριτωµένης, Typicon monasterii 
Deiparae Cecharitomenes seu Gratie-Plenue (sub auctore Ducaena comnena) TLG, 5330.020. Σε 
έντυπη µορφή: P. Gautier, “Le typikon de Theotokos Kecharitomene”, REB, 43 (1985) 5-163 
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γυάλινης ψηφίδας αν αποκολληθεί.   Το νόηµα της φράσης είναι ότι ακόµα και το 

ελάχιστο να καταστραφεί, πρέπει να αντικατασταθεί. Το ενδιαφέρον έγκειται στο ότι 

αυτό το ελάχιστο είναι γυάλινο. 

 

Στο τυπικό του Μιχαήλ Ατταλειάτη ορίζονται τα έξοδα του µοναστηριού για 

κερί, λάδι , τροφή των µοναχών στις γιορτές και στους τελευταίους στίχους ορίζει τα 

γενικά έξοδα, για σιτάρι, κρασί και υπέρ υελίου νόµισµα εν160 

Μαζί µε το σιτάρι και το κρασί, είδη δηλαδή πρώτης ανάγκης, σηµειώνονται και 

τα γυάλινα σκεύη, χωρίς να προσδιορίζεται η χρήση τους ως ένα από τα πλέον 

απαραίτητα προϊόντα που έπρεπε να προµηθευτεί η µόνη. Το κόστος για να καλυφθούν 

οι ετήσιες ανάγκες της µονής σε υέλια, µάλλον µικρό, ένα νόµισµα.  

 

 Στο τυπικό της Μονής Ξυλουργού υπάρχει ο απολογισµός της περιουσίας της 

µονής. Ανάµεσα στα άλλά αντικείµενα σηµειώνονται και κανδήλαι υέλιναι µετά των 

βασταγίων αυτών επτά.161  Σε αυτή την περίπτωση γνωρίζουµε την ακριβή χρήση των 

γυάλινων σκευών (κανδήλαι ), τον αριθµό αυτών, εφτά, και έχουµε και κάποια στοιχεία 

για την µορφή τους: είχαν βαστάγια, ήταν δηλαδή κρεµαστές. Είναι πιθανό ότι  οι  

καντήλες που καταγράφονται µοιάζουν µε την κρεµαστή λυχνία που βρίσκεται στη 

συλλογή  Dumbarton Oaks162.  

Ακόµα πολύ συχνά στις πηγές, κυρίως σε τυπικά µονών, συναντάται ο όρος υάλιο 

για να αποδώσει τους γυάλινους λίθους που κοσµούσαν  σταυρούς, εικόνες 

λειψανοθήκες, κατά αποµίµηση πολύτιµων λίθων. Ενδεικτικά: 

    `Etšra e„kën ¹ QeotÒkoj met¦ toà bršfouj, met¦ perifer…wn ¢rgu- 
rodiacrÚswn, ƒstorhmšnwn ™k diafÒrwn ¡g…wn kaˆ Øel…wn diafÒrwn. 
    “Eteroi tre‹j †stantai œswqen toà tšmplou ¢rguroˆ di£crusoi 
met¦ Øel…wn diafÒrwn, kaˆ kr…na ™n to‹j plag…oij aÙtîn dÚo ¢rgur© (70) 
di£crusa ƒstînta 

                                                 
160Μιχαήλ Ατταλειάτης, ∆ιάταξη, Michael Attaliates, Diataxis TLG 3079.005. Σε έντυπη µορφή: 
P. Gautier, “La diataxis de Michel Attaliate” REB, 39 (1981) 5-144 στ. 875-893 
161 Τυπικό της Μονής Ξυλουργού, Acta Monasterii Panteleemonis Acta Inventorium bonorum 
monasterii Xylurgi ( 5306.007) Σε έντυπη µορφή: Lemerle, Dragon, Circovic (ed.)  Actes de saint 
panteleemon, [archives de Athos XII], no 7, σελ.74, Paris, 1982. 
162 Βλ. Παραπάνω, σελ. 27. 
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    “Eteroj staurÕj ÐlÒcrusoj mikrÕj met¦ kataseistîn Ðmo…wn ex kaˆ 
Øel…wn diafÒrwn. 163 
 
    `Etšra e„k(ën) Ølogra(f…a) Ð ¤gioj Pantele»mwn met¦ perifer…wn 
¢rgur(în) diacr(Úswn) kaˆ Øel…wn ke/, œcont(a) t¦ perifšria gurÒq(en) 
e„kÒn(aj) i$/:164 

 

Παρατηρούµε ότι ο όρος υάλιο χρησιµοποιείται µε µεγάλη ελευθερία, για να 

δηλώσει διαφορετικά αντικείµενα, γυάλινα σκεύη, γυάλινους λίθος που κοσµούσαν 

εικόνες και σταυρούς, ακόµα ίσως και υαλοπίνακες165. 

 

Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα πηγή για τα γυάλινα σκεύη είναι ο βίος του Αγίου 

Ευγενίου. Τα θαύµατα του Αγίου Ευγενίου συγκεντρώθηκαν σε συλλογή από τον Ιωάννη 

Λαζαρόπουλο, Μητροπολίτη Τραπεζούντας, γύρω στο 1360. Τα θαύµατα 

«διαδραµατίστηκαν» από τον 9ο ως τον 11ο αιώνα, όπως µας επιτρέπουν να 

συµπεράνουµε οι χρονολογικοί προσδιορισµοί που χρησιµοποιεί ο Λαζαρόπουλος. Η 

τελευταία σχολιασµένη έκδοση των θαυµάτων έχει γίνει από τον Jan Olof Rosenqvist166 . 

Ο ίδιος ερευνητής έχει ασχοληθεί σε άρθρο του ειδικά µε τα γυάλινα αντικείµενα που 

περιγράφονται στο κείµενο αυτό167.  

Τα δύο θαύµατα που θα εξετάσουµε έχουν παρόµοιο περιεχόµενο. Και στις δύο 

περιπτώσεις το θέµα είναι η θαυµατουργή σωτηρία τον µοναχών από ένα κίνδυνο που 

προέκυψε κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού. Σκοπός του ταξιδιού και στις δύο περιπτώσεις 

ήταν η αγορά γυάλινων λυχνιών. Η µονή, αφετηρία του ταξιδιού βρισκόταν στην 

Τραπεζούντα, πιθανόν και εντός των συνόρων της πόλης. Τα «γεγονότα» συνέβησαν την 

περίοδο που ηγούµενος της µονής ήταν ο Εφραίµ, δηλαδή τέλη 9ου αρχές 10ου αιώνα.  

                                                 
163 Ειρήνη ∆ούκαινα, Τυπικό της Μονής Κεχαριτωµένης, Typicon monasterii Deiparae 
Cecharitomenes seu Gratie-Plenue (sub auctore Ducaena comnena) TLG, 5330.020, στ.54,  70 
και 87 
164 Μιχαήλ Ατταλειάτης, ∆ιάταξις, Michael Attaliates, Diataxis 3079.005, ενοτ.30, στ. 1198 
165 Foscolou V., “Glass medallions with religious themes in the Byzantine Collection at the 
Benaki Museum: a contribution to the study of pilgrim tokens in Late Middle Ages”, Μουσείο 
Μπενάκη, 4, 2004.  
 
166 J. O. Rosenqvist , The hagiographic dossier of St Eugenios of Trabizon, in Codex Athous 
Dionysiou 154, Uppsala, 1998. 
167 J. O. Rosenqvist, “Lamps for St. Eugenios: A note on Byzantine Glass”, Eranos, 92 (1994) 52-
59. 
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Στο πρώτο θαύµα ο τόπος αγοράς των γυάλινων σκευών είναι  η Φασιανή στη 

Περσαρµενία, η οποία φηµιζόταν για τα γυαλικά της και γνωστός τόπος αγοράς 

γυάλινων σκευών.168 Το ταξίδι έγινε δια ξηράς. 

Τα γυάλινα σκεύη σε αυτή την περίπτωση ονοµάζονται θρυαλλίδες169, 

θρυαλλίδια170, φωταγωγοί λυχνίες171, υέλινα σκεύη172, λυχνίας173. Και αυτά τα σκεύη 

µεταφέρονται σε κοφίνια174. 
'Epistas…a toà ¡g…ou ™pˆ tÍ komidÍ tîn ˜autoà qruall…dwn œxwqen ™rcomšnwn.  
 
Fasian¾ cèra tij çnom£zeto, keimšnh, æj 
o�mai, perˆ t¦ tÁj Persarmen…aj mšrh, nunˆ d� 'Ismahl…taij genomšnh (860) 
¡lèsimoj ¥llhn barbarik¾n ™pwnum…an ™klhrèsato. “Ualoj to…nun ™ke‹ 
e‡wqe g…nesqai: ™x ïn kaˆ Ósoi œcrVzon skeuîn Øel…nwn paragenÒmenoi 
™xwnoànto. 'Efù kaˆ Ð tÁj monÁj proestèj, 'Efraˆm Ð polÝj ™ke‹noj, 
'Oršsthn kaˆ Matqa‹on ¢pšsteilen ™ke‹ paragenomšnouj çn»sasqai 
qruall…dia, Ósa dišgrayen, e„j t¾n tÁj ˜ortÁj æraiÒthta. Oƒ d� ¢pelqÒn- (865) 
tej çn»santo taàta: kaˆ ™n tù Øpostršfein e„j tÕ Pa�pert paregšnonto, 
æj proset£cqhsan, ¢mÁsai t¦ l»�a t¦ tÍ monÍ diafšronta kaˆ ¢loÁsai 
kaˆ e„j sitînaj toÝj karpoÝj ¢poqšsqai. •O d¾ kaˆ poi»santej oƒ mona- 
co…, toà metopèrou ½dh ™nistamšnou kaˆ tîn karpîn e„sodiasqšntwn, æj 
e‡rhtai—oÛtw g¦r oƒ ™ke‹ gewrgoˆ poioàsi p£ntej ¥nqrwpoi di¦ t¾n toà (870) 
ceimînoj tace‹an ™pšleusin: met¦ g¦r tÕn 'Oktèbrion eÙqÝj cièn, ¥ne- 
moi, yàxij poll¾ ¥crij aÙtoà Ma�ou ™pipol£zousin—, ™peˆ parÁlqon oƒ 
dÚo oátoi mÁnej, met¦ t¾n katabol¾n tîn sperm£twn Øpšstrefon o‡kade. 
  Ceimën d� toÚtoij ™n tÍ Ðdù ™pacq¾j ™pšpese prèimoj, b…aioi Ômbroi 
Ðmoà kaˆ ragda‹oi kaˆ pukno… te kaˆ sunece‹j, k¢nteàqen ¹ ÐdÕj aÙto‹j (875) 
tracutšra Ãn kaˆ dusprÒsodoj. Tšwj d' oân Ómwj e„j tÕ Fagas� 
™paniÒntej ™ke‹ tÕn Dekšmbrion Ólon diebib£kasin ™x ¢n£gkhj. 'Epeˆ d� 
oÙk e�con pîj ™ke‹qen ¢p©rai tù sfodrù toà ceimînoj kaˆ Ãsan p£nu 
¢lÚontej, ™pˆ tÕn tîn ¢mhc£nwn eÙm»canon porist¾n katafeÚgousin, 
“EÙgšnie,” lšgontej, “mšgiste kaˆ ÑxÚtate bohqš, dÕj †na k¨n tÕ toà (880) 
Zucol…tou kaloÚmenon dišlqwmen, Óti so… ™smen ¹me‹j.” Kaˆ m�n d¾ 
™pifa…neta… tij Calda‹oj, EÙgšnioj toÜnoma, rwmalšoj ¢n¾r kaˆ ™p…sh- 
moj, útini d¾ kaˆ oátoi fil…wj p£lai diškeinto. Kaˆ met¦ tÕ prosago- 
reàsai sun»qwj ½reto aÙtoÝj fil…wj: “PÒqen ¼kate kaˆ t…j ¹ ¢qum…a ¹ 
tosaÚth ¿n Ðrî Øm©j œcousan;” Oƒ d� ¢p»ggeilan aÙtù ¤panta, t¾n toà (885) 
¹goumšnou ¢postol¾n e„j Fasian»n, t¾n tîn fwtagwgîn lucniîn 
™xènhsin, t¾n e„j tÕ Pa�pert œfodon, t¾n sugkomid¾n tîn karpîn, t»n te 
katabol¾n tîn sperm£twn kaˆ t¾n ™ke‹qen ™xšleusin kaˆ tÕ sfodrÕn toà 
ceimînoj kaˆ tÕn eƒrgmÕn tÁj ™ke‹qen Ðdoà kaˆ t¾n ïde pros£fixin kaˆ tÕ 
™nteàqen ™xišnai deinÒn. `O d' Øpolabën œfh: “`Ume‹j o‡date æj p£lai (890) 
                                                 
168 Ό.π., στ. 859-863. 
169 Ό.π., στ. 859. 
170 Ό.π. , στ. 865. 
171 Ό.π., στ. 886. 
172 Ό.π., στ. 897 
173 Ό.π., στ. 910. 
174 Ό.π., στ. 896. 
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Øm‹n f…loj ™tÚgcanon: ™fù kaˆ Øm‹n p£reimi, æj Ðr©te, †na kaˆ ce‹ra 
bohqÕn ™poršxw kaˆ ÐdhgÕj Øm‹n gšnwmai tÁj prokeimšnhj Ðdoà. Deàte 
oân ‡wmen, mhd�n ¢naduÒmenoi.”  
  OÛtw m�n ™x Ñne…rou ˜èrwn, ›wqen d� kaˆ ¢ll»loij sumbalÒntej tÕn 
Ôneiron ™q£rshsan. Kaˆ tÕn ¤gion e„j bo»qeian ™pikaloÚmenoi, labÒntej (895) 
d� ka… tinaj toÝj ¢pÕ tÁj cèraj ™ke…nhj eÙzènouj for£dhn met¦ kof…nwn 
fšrontaj t¦ Øšlina skeÚh e„j t¦ ‡dia ™poreÚonto. `Wj d' ™poreÚonto kaˆ 
tÕ m�n ¥cqoj polÚ, ¹ d� ÐdÕj skaiob£distoj Ãn, skšyin ™po…oun kaq' 
˜autoÝj oƒ monacoˆ Ôpisqen ¢nak£myai: kaˆ eÙqšwj ™ke‹noj Ð Ðraqeˆj 
aÙto‹j f…loj EÙgšnioj sunant»saj sune…peto kaˆ çxupÒdizon. Kaˆ Óte m�n (900) 
Ð EÙgšnioj oátoj mikrÕn ¢pekrÚpteto, kaˆ oátoi ™k£qizon di¦ tÕ b£roj 
tîn ¥rsewn, Óte d' ™fa…neto k¢pˆ to‹j kof…noij ™t…qei t¾n ce‹ra, rvd…wj 
¢pštrecon: kaˆ oÛtwj e„j ”Ardasan ¼kasi. Meq' ¹mšraj goàn tre‹j t¾n 
eÙqe‹an mšllontej diišnai ÐdÕn ™p' ™lp…di toà Ðdhgoàntoj kaˆ kateuqÚ- 
nontoj, p£lin ™pist£nta tÕn Calda‹on ™ke‹non qewroàsin EÙgšnion Öj (905) 
œfh prÕj tÕn 'Oršsthn: “Deàr' ‡qi met¦ tîn ØpÕ sš: ™gë g¦r meq' Ømîn e„mi 
mšcri kaˆ tÁj monÁj.” Kaˆ m�n d¾ t¦j loip¦j diexÒdouj tîn ¢mfÒdwn 
™ke…nwn tîn dusb£twn dianÚsantej e„j tÕ Kouratore‹on kat…asi: kaˆ eÙ- 
qšwj Ð sunod…thj EÙgšnioj ¥fantoj gšgonen ™x aÙtîn. `O d' 'Oršsthj kaˆ 
Matqa‹oj, o‰ kaˆ t¦j lucn…aj ™kÒmizon, t¾n sebasm…an mon¾n katšlabon (910) 
kaˆ tù kaqhgoumšnJ sÝn to‹j ¢mf' aÙtÕn ¢delfo‹j t¦ genÒmena p£nta 
dies£fhsan: kaˆ koinÍ hÙcar…sthsan tù qeù kaˆ tù qe…J aÙtoà m£rturi.175 

 

Σύµφωνα µε το δεύτερο θαύµα οι  µοναχοί χρειάστηκε να ταξιδέψουν στην 

Κωνσταντινούπολη για να αγοράσουν γυάλινες λάµπες. Το ταξίδι έγινε δια θαλάσσης και 

ο κίνδυνος που απείλησε τους ταξιδιώτες ήταν µια θαλασσοταραχή. 

Οι όροι που εµφανίζονται στο κείµενο είναι λυχνίας176 , λυχνίας φωταγωγούς 

υέλινας177, υέλινα σκεύη178, φωταγωγά δοχεία179, υάλια180. Οι λάµπες µεταφέρονταν σε 

κοφίνους181.  

 
Perˆ tîn kof…nwn tîn ™cÒntwn t¦j lucn…aj Ópwj ™k qal£t- (295) 
thj ™sèqhsan.  
QeodÒsiÒj tij toÜnoma monacÕj kaˆ presbÚteroj, ™n 
tÍde tÍ sebasm…v toà ¢qlofÒrou monÍ crhmat…saj ¹goÚmenoj, uƒÕn 
¢delfidÁj aÙtoà e�cen 'Efraˆm ÑnÒmati. ToÚtJ mšllont… pote prÕj t¾n 

                                                 
175 Ιωάννης Λαζαρόπουλος, Σύνοψίς των του Αγίου Θαυµάτων, Joannes Lazaropulus,  Synopsis 
mirulacorum sanctii Eugenii TLG 3250, σε έντυπη µορφή: J. O. Rosenqvist , The hagiographic 
dossier of St Eugenios of Trabizon, in Codex Athous Dionysiou 154, Uppsala, 1998 
176 J. O. Rosenqvist , The hagiographic dossier of St Eugenios of Trabizon, in Codex Athous 
Dionysiou 154, ό.π., στ. 295, 318 
177 Ό.π., στ.299. 
178 Ό.π., στ.303. 
179 Ό.π., στ.314. 
180 Ό.π.,στ. 349. 
181 Ό.π., στ. 314. 
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eÙda…mona pÒlin ¢pa…rein, lucn…aj fwtagwgoÝj Øel…naj pri£sasqai kaˆ 
e„skom…sai ™ntštalto prÕj t¾n mon»n. ”Earoj éra Ãn, k¢n tÍ basil…di (300) 
tîn pÒlewn genÒmenoj dištriben ™ke‹se ¥cri toà fqinopèrou, t¦ qe‹a kaˆ 
perifanÁ tÍde perinostîn kaˆ kataspazÒmenoj proskun»mata. 'Epeˆ d� 
kairÕj Ãn aÙtù palinnoste‹n e„j t¦ ‡dia, kaˆ ¹ tîn Øel…nwn skeuîn 
crÁsij ™gšneto: kof…nouj g¦r ™mpl»saj œlabe meq' ˜autoà ™n tù plo…J. 
  Fqinopèrou Ãn kairÒj: tÕ pneàma forÒn, t¦ ƒst…a kurt£, kaˆ Ð ploàj (305) 
™dÒkei crhstÒj. Paršpleon tÍ PaflagÒnwn, kaˆ tÕ ¢pÕ toàde sklhrÒn: 
koilainomšnhj g¦r tÁj qal£tthj Ð pÒroj Óson e„pe‹n ™tracÚneto: 
¢nt…pnoia g¦r toà loipoà kaˆ to‹j phdal…oij s£loj oÙ forhtÒj. OÙranÕj 
d� oÙdamÍ oÙdamîj ¢nefa…neto: nšfesi g¦r pacut£toij ™gkek£lupto kaˆ 
Øpere‹ce tÕ kàma kaˆ ™xoida‹non k£tantlon ™nepo…ei tÕ sk£foj: e�ta kaˆ (310) 
Ômbroi ragda‹oi, kaˆ prÕj toÚtoij toà ƒstoà qraàsij kaˆ swthr…aj 
¢pelpismÒj. Toàto kaˆ Ð nauhgÕj qeas£menoj, dšouj Øpoplhsqeˆj tÕn 
fÒrton ¤panta œxw �ifÁnai prosštaxen. Oƒ d� naàtai prÒ ge tîn ¥llwn 
toÝj kof…nouj, oŒj t¦ fwtagwg¦ doce‹a ™nÁn, labÒntej tÍ qal£ssV 
™naporr…ptousi: kaˆ oÛtw toà calepoà ™ke…nou ™rrÚsqhsan klÚdwnoj, (315) 
prae…aj aÜraj kaˆ galhnÁj peripneus£shj aÙtoÚj. 'All£ ge kaˆ aâqij 
stad…ouj Ñktwka…deka À kaˆ plšon peripleus£ntwn, „doÝ kaˆ oƒ kÒfinoi  
™ke‹noi tîn lucniîn, ™pˆ tîn kum£twn koÚfwj ferÒmenoi, ˜wrînto 
¢sine‹j tÍ nh� paraplšontej: kaˆ “—W tîn toà qeoà friktîn musthr…wn,” 
ÐmoqumadÕn oƒ ™pˆ tÁj neëj ™xebÒhsan, kaˆ tÕn mšgan eÙf»moij ¢neu- (320) 
f»moun òda‹j kaˆ ™doxolÒgoun EÙgšnion kaˆ ™gšrairon, toÝj d� kof…nouj 
sèouj Ôntaj eÙqÝj ¢nel£bonto ta‹j cers…n. 
  'Epeˆ d� Ãsan tîn plwt»rwn tin�j ™pidoi£zontej kaˆ ¢pistoàntej tù 
par¦ toà ¡g…ou genomšnJ qaÚmati, “M¾ e�nai toàto, éj tinej o‡ontai, 
qaàma toà m£rturoj,” lšgontej, “¢ll¦ kat¦ sÚmbas…n tina gegonÒj,” Ð (325) 
naÚarcoj eÙqÝj aÙto‹j calep»naj, labën toÝj kof…nouj aÙtoÝj tù 
qalatt…J p£lin buqù parapšmpei: kaˆ aâqij oƒ tîn toà ¡g…ou lÚcnwn 
kÒfinoi teqal£sswntai. 'All£ tij ™nteàqen la‹lay sfodr¦ kaˆ kataigˆj 
calep¾ tîn nefîn ™pisk»yasa tÍ qal£ssV kÚmata Ôresin ‡sa ™p»gei- 
ran kaˆ aÜtandron katadÚein ºpe…loun t¾n naàn. 'All¦ kaˆ p£lin p£n- (330) 
tej oƒ ™n tÍ nh� sun»qwj ™pekaloànto tÕn mšgan �Ústhn EÙgšnion kaˆ 
swtÁra ˜autîn ™pegr£fonto: Ésqonto g¦r ½dh safîj tÁj ˜autîn prÕj 
aÙtÕn paroin…aj kaˆ ¢pist…aj a„t…aj aÙto‹j toà calepoà toÚtou klÚdw- 
noj genomšnhj. O‰ d¾ kaˆ mšga ™bÒhsan: ““Agie toà Cristoà m£rtuj, EÙgš- 
nie mšgiste, prÒfqason: paragenoà ¹m‹n kinduneÚousi: t£cunon ¢pall£- (335) 
xai ¹m©j toà buq…ou qan£tou, ¹ tacut£th bo»qeia.” 
  Toàto ™pˆ polÝ lšgousi kaˆ ™pikaloumšnoij aÙto‹j tÕ toà m£rturoj 
sunecšsteron Ônoma, kaˆ aÙtÕj Âken aÙto‹j ¢or£twj kaˆ ¤ma t¾n 
trikum…an ™ko…mise: kaˆ Ð s£loj ™paÚqh kaˆ oƒ kÒfinoi nhcÒmenoi p£lin 
œggista toà plo…ou eØršqhsan. Toàto „dÒntej oƒ naàtai kaˆ Ôntwj qaàma (340) 
™xa…sion toà m£rturoj e�nai Ðmolog»santej, ¢nel£bonto m�n eÙqÝj toÝj 
kof…nouj oƒ ¥nqrwpoi, ™dÒxasan d� tÕn qeÕn ÐloyÚcwj kaˆ tù ¡g…J toÚtJ 
kaˆ kallin…kJ EÙgen…J tù m£rturi t¾n eÙcarist…an prosÁgon: kaˆ oÛtw 
tîn qr»nwn paus£menoi Ãsan °dontej palinJd…an. 'Enteàqen di¦ tÁj 
¢ntil»yewj toà ¡g…ou diaswqšntej kaˆ galhnîj tÕ plo‹on tù tÁj (345) 
Trapezoàntoj ™llimen…santej limšni, ™pˆ tÕn neën toà m£rturoj æj e�con 
eÙqÝj ¤pantej paregšnonto. Kaˆ ™pˆ t¾n gÁn pesÒntej prosekÚnhsan t¾n 
¡g…an toÚtou sorÕn kaˆ ¥smenoi t¦ e„kÒta ™nhsmšnisan, ¤ma sÝn dèroij 
oŒsper ™kÒmizon met¦ kaˆ tîn kof…nwn tîn Øal…wn, a„noàntej kaˆ 
eÙlogoàntej tÕn qeÒn. 'Am»n. (350) 
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Τα θαύµατα του Αγίου Ευγενίου έχουν µεγάλο ενδιαφέρον για τη µελέτη της 

υαλουργίας, αν και έχουν χρησιµοποιηθεί κυρίως για να ερµηνευτούν οι λέξεις υάλιο και 

υέλιο που απαντάται και σε πολλές άλλες γραπτές πηγές. 

Στις µαρτυρίες αυτές προσδιορίζεται ένας καταναλωτής γυάλινων σκευών, το 

µοναστήρι, περιγράφεται η διαδικασία αγοράς των λυχνιών, οι τόποι πώλησης, ο τρόπος 

µεταφοράς.  

Το µοναστήρι λοιπόν ήταν καταναλωτής εξαιρετικά σηµαντικός αφού, όπως 

σηµειώνεται, οι µοναχοί έπρεπε να αγοράσουν µεγάλες ποσότητες γυάλινων λυχνιών. 

Επιπλέον η µεγάλη ποσότητα και η συσκευασία των λυχνιών σε κοφίνια δείχνει ότι οι 

λάµπες προορίζονταν για να καλύψουν καθηµερινές ανάγκες, δεν ήταν σκεύη που είχαν 

κάποιον ιδιαίτερο ξεχωριστό ρόλο στις λειτουργίες της Μονής, ήταν σκεύη κοινά και 

οικονοµικά. 

Το πιο ενδιαφέρον σηµείο του βίου του Αγίου Ευγενίου είναι ότι οι µοναχοί δεν 

µπορούσαν να προµηθευτούν γυάλινα λυχνάρια από την Τραπεζούντα και χρειαζόταν 

ένα µακρύτερο ταξίδι, µέχρι την Κωνσταντινούπολη ή µέχρι τη Φασιανή. Η 

Τραπεζούντα κατά τον 10ο  αιώνα ήταν πόλη µε ανθηρή οικονοµία, σηµαντικό εµπορικό 

κέντρο και µε µια ετήσια εµποροπανήγυρη που συγκέντρωνε στην πόλη αγοραστικό 

κοινό και εµπόρους. Φαίνεται λοιπόν αρκετά παράξενο που σε αυτή την πόλη δεν 

υπήρχαν διαθέσιµα γυάλινα σκεύη. Λόγω θέσης θα υπέθετε κανείς ότι η αγορά της 

Τραπεζούντας µπορούσε να διαθέσει σχεδόν ότι και η Κωνσταντινούπολη.  

Η µόνη ερµηνεία που µπορούµε να δώσουµε σε αυτό το παράδοξο είναι ότι ένα 

ιδιαίτερα µακρινό ταξίδι επινοήθηκε για τις ανάγκες της πλοκής του θαύµατος και δεν 

αντικατοπτρίζει την πραγµατικότητα της εµπορικής ζωής της Τραπεζούντας. Θα ήταν 

δύσκολο να κινδυνεύσουν µοναχοί στο δρόµο από ένα µοναστήρι, τη θέση του οποίου 

δεν γνωρίζουµε ακριβώς, αλλά που θα µπορούσε  να βρίσκεται, σύµφωνα µε τον 

Rosenqvist, και εντός των τειχών της Τραπεζούντας,  προς την αγορά της Τραπεζούντας.  

Η υπόθεση ότι ορισµένα στοιχεία του βίου έχουν επινοηθεί για τις ανάγκες της 

πλοκής, µπορεί φυσικά να οδηγήσει σε αδιέξοδο, για αυτό και διατυπώνεται µε 

επιφύλαξη. Ανεξάρτητα από το αν οι κάτοικοι της Τραπεζούντας έπρεπε να 
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προµηθευτούν από µακριά γυάλινα σκεύη ή όχι, το µακρύ ταξίδι για µια σηµαντική 

αγορά ήταν συνηθισµένη πρακτική κατά τον µεσαίωνα.  

 

Η λέξη υέλιο/υάλιο που συναντάµε στα τυπικά σε θέση ουσιαστικού αποτελούσε 

για χρόνια µυστήριο για τους µελετητές. Ο P.Gautier στο σχολιασµό του τυπικού του 

Μιχαήλ Ατταλειάτη εξέφρασε την απορία του για αυτό το αντικείµενο το οποίο είναι  

γυάλινο αλλά δεν γνωρίζουµε τη χρήση του182.  Προφανώς είναι σαφές για το συντάκτη 

και τους αποδέκτες του τυπικού πιο ήταν αυτό το γυάλινο αντικείµενο, έτσι η αναφορά 

σε αυτό µε µόνο προσδιορισµό το υλικό του, χωρίς τη χρήση του, δεν αφήνει περιθώρια 

παρερµηνείας. Τα θαύµατα του Αγίου Ευγενίου βοήθησαν να δοθεί µια ερµηνεία στη 

λέξη υάλια. Όπως είδαµε , και στα θαύµατα εµφανίζεται το επίθετο υάλια, µόνο του, 

χωρίς να περιγράφει ένα ουσιαστικό, είναι όµως τόσο πολλά τα «συνώνυµα» που 

υπάρχουν στο ίδιο κείµενο, (θρυαλλίδια, φωταγωγοί, λυχνίες) ώστε γίνεται σαφές ότι 

πρόκειται για γυάλινες λάµπες. Μια πιθανή µαρτυρία είναι ότι γυάλινες λάµπες είναι και 

τα υέλια που εµφανίζονται στα τυπικά των µονών. 183 Ωστόσο, υέλια όπως είδαµε ήταν 

και τα γυαλάκια που χρησιµοποιούνταν για να κοσµήσουν µεταλλικές επιφάνειες. Τέλος 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ο όρος υέλιο στο τυπικό της Ειρήνης ∆ούκαινας τον οποίο δεν 

µπορούµε να ερµηνεύσουµε µε ασφάλεια, θα µπορούσε να σηµαίνει έναν υαλοπίνακα ή 

ακόµα και µια ψηφίδα. 

Ίσως λοιπόν η ερµηνεία του όρου υάλιο να είναι περισσότερο σύνθετη. Όπως 

φαίνεται από τις γραπτές πηγές ο όρος υαλιο µπορούσε να σηµαίνει γυάλινα λυχνάρια, 

γυάλινους διακοσµητικούς λίθος ίσως ακόµα και υαλοπίνακες. Όπως και να έχει, είναι 

εµφανές ότι στις περισσότερες γραπτές πηγές, τα  αντικείµενα, τα οποία προσδιορίζονται 

µόνο από το υλικό τους, το γυαλί, δεν έχουν ιδιαίτερη οικονοµική ή άλλη αξία, µάλλον 

το κύριο χαρακτηριστικό του είναι η µικρή αξία. 

    

 

 

                                                 
182 P. Gautier, “La diataxis de Michel Attaliate” REB, 39 (1981) 70, υποσ.49. 
183 Η άποψη του Rosenquist, ότι υέλια είναι οι γυάλινες λάµπες είναι µάλλον αποδεκτή. 
J.Thomas, A.Constantinides Hero (επιµ.) Byzantine Monastic Foundation Documents, 
Dumbarton Oaks, 1998, 615. 
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ΙΙΙ. Εικαστικές µαρτυρίες 

 ∆εν λείπουν οι απεικονίσεις γυάλινων σκευών και υαλοπινάκων από τις επιτοίχιες 

παραστάσεις και από τις µικρογραφίες. Η καταγραφή όλων των σχετικών παραστάσεων 

είναι αδύνατη στα πλαίσια αυτής της εργασίας, έτσι θα περιοριστούµε κάποιες 

χαρακτηριστικές. 

 Ήδη έχουµε σηµειώσει τη µικρογραφία του 10ου αιώνα που εικονίζει τον 

Ευαγγελιστή Λουκά να γράφει κάτω από κρεµαστή λυχνία (Add. Mss. 288215., British 

Museum). Μικρογραφία που φαίνεται πως αποδίδει ακριβώς ένα τρόπο φωτισµού της 

εποχής.184 

 Η παράσταση των Ευαγγελιστών είναι από τα θέµατα που προσφέρονται για την 

απεικόνιση γυάλινων σκευών. Συχνά σε αυτές τις παραστάσεις εικονίζεται γυάλινο 

µελανοδοχείο το οποίο αποδίδεται µισογεµάτο µε µαύρο µελάνι. Παραδείγµατα τέτοιων 

παραστάσεων είναι οι  απεικονίσεις των  Ευαγγελιστών Λουκά  (F 84v) και Μάρκου (F 

65v) από τον κώδικα Ms. M. 12 (348) που βρίσκεται στην Μαρκιανή βιβλιοθήκη και 

χρονολογείται στον 9ο αιώνα.185 Το ίδιο θέµα συγκεκριµένα ο Ευαγγελιστής Λουκάς, µε 

την ίδια λεπτοµέρεια του γυάλινου µελανοδοχείου, εικονίζεται στον κώδικα Ms. M. 550 

(848), (F 76v) στην Μαρκιανή βιβλιοθήκη και χρονολογείται στον 11ο αιώνα186.  

Η ίδια λεπτοµέρεια υπάρχει και σε τοιχογραφίες και ψηφιδωτές παραστάσεις 

Ευαγγελιστών  Στη Νέα Μονή Χίου δίπλα στον Ευαγγελιστή Ιωάννη διακρίνεται µικρό 

δοχείο µε στενό λαιµό και πώµα, προφανώς γυάλινο αφού φαίνεται πως είναι γεµάτο 

µέχρι τη µέση µε µελάνι. Οµοίως αποδίδονται τα µελανοδοχεία των τεσσάρων 

Ευαγγελιστών στην Παναγία του Άρακος, Λαγουδερά Κύπρου. Γυάλινα δοχεία 

χρησιµοποιούν και οι Ευαγγελιστές Λουκάς και Μάρκος, στην εκκλησία Martorana στο 

Παλέρµο (Εικ.3). 

Οι παραστάσεις των Ευαγγελιστών γραφέων µας δίνουν ένα παράδειγµα χρήσης 

γυάλινου σκεύους και ταυτόχρονα την εικόνα του. Χωρίς να θεωρούµε δεδοµένη την 

απεικόνιση της πραγµατικότητας στις βυζαντινές παραστάσεις, µπορούµε να αντλήσουµε 

στοιχεία από αυτές. Η χρήση και το σχήµα του γυάλινου σκεύους πιθανόν αποδίδουν την 

                                                 
184 Βλ. Παραπάνω, σελ.27. 
185 A. Gasparetto, “Note sulla Vetraria e sull’iconografia vetraria bizantina”, JGS, 17 (1975) 101-
112, 106. 
186 Ό.π., 107. 
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πραγµατικότητα, άλλωστε, γενικά στις παραστάσεις των Ευαγγελιστών τα εργαλεία των 

γραφέων αποδίδονται µε επιµέλεια. Από την άλλη, δεν µπορούµε να στηρίξουµε στις 

απεικονίσεις κάποια υπόθεση για το µέγεθος των δοχείων, µια και η σωστή απόδοση των 

αναλογιών δεν απασχολούσε τον βυζαντινό ζωγράφο. Ως προς τη µορφή του σκεύους 

βλέπουµε ότι  το µελανοδοχείο είναι παρόµοιο σε όλες τις απεικονίσεις. Έχει σφαιρικό 

σώµα, στενό και ψηλό λαιµό και εξωνεύον χείλος. Ο τύπος αυτός γυάλινου δοχείου είναι 

εξαιρετικά συνηθισµένος, αρκετά παρόµοια δοχεία σώζονται όχι µόνο  από την περίοδο 

που µας απασχολεί. Προφανώς τόσο το υλικό όσο και το σχήµα του δοχείου 

εξυπηρετούσε τον γραφέα. Το υλικό του επέτρεπε να διακρίνει το χρώµα της µελάνης 

και το σχήµα του εξασφάλιζε την ασφαλή χρήση και µεταφορά του περιεχοµένου του 

δοχείου. 

Οι παραστάσεις αυτές µας πληροφορούν ακόµα για ένα σύνολο ανθρώπων που 

χρειάζονταν συγκεκριµένα γυάλινα σκεύη, επαγγελµατίες γραφείς ή µοναχοί, 

µικρογράφοι, λόγιοι χρησιµοποιούσαν ίσως παρόµοια γυάλινα µελανοδοχεία. 

Άλλη παράσταση που προσφέρεται για την απεικόνιση γυάλινων σκευών είναι ο 

Γάµος της Κανά, στην οποία εικονίζονται γυάλινες φιάλες µε κρασί, για παράδειγµα η 

απεικόνιση  89v, στον κώδικα Ms. P.5,  Biblioteca Palatina στην Πάρµα.187 

 Στην παράσταση των Εισοδίων της Θεοτόκου, στην Παναγία του Άρακος στην 

Κύπρο εικονίζονται τρεις γυάλινες κρεµαστές λυχνίες188. Με λεπτοµέρεια έχουν 

αποδοθεί οι αλυσίδες ανάρτησης, το γυάλινο στέλεχος, η µικρή φλόγα, αποδίδοντας 

ρεαλιστικά τα µέσα φωτισµού του χώρου. 

 

Μικρογραφίες στις οποίες εικονίζονται κτίρια µαρτυρούν την χρήση 

υαλοπινάκων. Οι απεικονίσεις εκκλησιών ή άλλων οικοδοµηµάτων δεν σπανίζουν στην 

βυζαντινή ζωγραφική, δεν είναι βέβαια εύκολο να αξιοποιήσουµε αυτές τις µαρτυρίες 

µια και είναι εύλογο ότι η ρεαλιστική απόδοση υαλοπινάκων δεν αποτελούσε 

προτεραιότητα για το βυζαντινό καλλιτέχνη. Ωστόσο, συχνά σε απεικονίσεις κτιρίων 

αποδίδονται τα ανοίγµατα των παραθύρων να χωρίζονται από κάθετες και  οριζόντιες 

ευθείες. Προφανώς ο ζωγράφος απέδιδε µε αυτόν τον τρόπο τα υαλοστάσια, µεταλλικά ή 
                                                 
187 ό.π., 106. 
188 M.Parani, Reconstructing the reality of images. Byzantine material culture and religius 
iconography (11th-15th centuries), Brill, Leiden,  Boston 2003,190. 
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ξύλινα στηρίγµατα που συγκρατούσαν τους υαλοπίνακες. Η απόδοση υαλοστασίων 

µάλλον δεν οφειλόταν σε διακοσµητική διάθεση του καλλιτέχνη αλλά απέδιδε 

ρεαλιστικά µια εικόνα που ήταν αρκετά οικεία. 

Οι δύο µικρογραφίες προέρχονται από το Μηνολόγιο του Βασιλείου Β΄ (Vat .gr. 

1614, p.134 και p.383) και στις δύο εικονίζονται ναοί που στα παράθυρα τους φέρουν 

σταυρωτά υαλοστάσια (Εικ.4).  
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3β. Αξία των γυάλινων αντικειµένων 

 

Εξετάζοντας τις µαρτυρίες γυάλινων τεχνέργων κάναµε κάποιες διαπιστώσεις 

σχετικά µε την αξία τους. Σε αυτό το κεφάλαιο θα συγκεντρώσουµε αυτά τα 

συµπεράσµατα για να διαµορφώσουµε κατά τον δυνατό µια εικόνα για την ποιότητα και 

το κόστος των γυάλινων τεχνέργων. Είναι βέβαια δύσκολο να µιλήσουµε συνολικά για 

την αξία των γυάλινων τεχνέργων, δεδοµένου ότι πρόκειται για πολύ διαφορετικές 

κατηγορίες αντικειµένων και φυσικά σε κάθε κατηγορία υπάρχουν διαβαθµίσεις στην 

ποιότητα και κατά συνέπεια στην αξία του υλικού.  

Γενικά, η παραγωγή γυάλινων φθηνών σκευών ήταν δυνατή από τον 1ο αιώνα 

µ.Χ.. Σε αυτή την εποχή χρονολογείται η εφεύρεση του φυσητού γυαλιού. Η τεχνική του 

φυσητού γυαλιού έδωσε τη δυνατότητα για παραγωγή µεγάλου αριθµού τεχνέργων µε 

ιδιαίτερα ταχείς ρυθµούς. Επιπλέον, τα φυσητά σκεύη ήταν πολύ λεπτότερα από τα χυτά, 

απαιτούσαν δηλαδή µικρότερες ποσότητες υλικού. Η οικονοµία στον χρόνο και στα 

υλικά που πρόσφερε η εφεύρεση του φυσητού γυαλιού έδωσε τη δυνατότητα για µια  , 

κατά κάποιο τρόπο, «µαζική» παραγωγή189. Ο R.Brill κάνει λόγο για ένα αρχαίο είδος 

«βιοµηχανικής» µαζικής παραγωγής.190 Με αυτό τον τρόπο τα γυάλινα σκεύη έγιναν 

οικονοµικά και προσιτά σε ευρύτερες κοινωνικές οµάδες. Τα υλικά που 

χρησιµοποιούνταν στην υαλουργία ήταν µάλλον οικονοµικά, µε εξαίρεση τις µεγάλες 

ποσότητες καύσιµης ύλης που ήταν απαραίτητες για την παραγωγή της υαλόµαζας.191 

Τα γυάλινα όπως και τα κεραµικά σκεύη ήταν σαφώς  πιο οικονοµικά σε σχέση 

µε τα µεταλλικά όµοια τους.192 Το ίδιο ισχύει για τα γυάλινα κοσµήµατα που ήταν 

οικονοµικότερα από τα µεταλλικά. 

Υπέρ της άποψης ότι τα γυάλινα αντικείµενα µπορούσαν γενικά να είναι πολύ 

οικονοµικά συνηγορεί και φράση της Ειρήνης ∆ούκαινας καν άχρι ενός υελίου η µείωσις 

γένηται που είναι σίγουρα απαξιωτική για το γυάλινο αντικείµενο στο οποίο αναφέρεται.  

 

                                                 
189 R. Brill, «Λίγα λόγια για τη χηµική σύσταση και τις τεχνικές κατασκευής του γυαλιού», Η 
υαλουργία των Σουλτάνων, New York, 2001, (µτφ Μ.∆ιαµάντη) Αθήνα, 2002, 36. 
190 Ό.π., 36. 
191 Ό.π., 25. 
192 L. Boura, “Byzantine lighting devices”, JOB, 32/3  (1982).  479-487. 
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Υπήρχε λοιπόν στο Βυζάντιο η δυνατότητα παραγωγής φθηνών γυάλινων 

τεχνέργων, αλλά  από εκεί και πέρα, η προσεκτική επιλογή καλής ποιότητας πρώτων 

υλών, η χρησιµοποίηση και άλλων µετάλλων για τον χρωµατισµό ή αποχρωµατισµό του 

γυαλιού, η διακόσµηση του αντικειµένου, ακόµα  και η πιθανή ιδεολογική φόρτιση του, 

λειτουργούσαν αθροιστικά στην αξία του.  

Για παράδειγµα ένα αντικείµενο που κατασκευάστηκε µε την λιγότερη δυνατή 

επεξεργασία των πρώτων υλών,  έχει συνήθως χρώµα πράσινο ή κίτρινο και πολλές 

φυσαλίδες. Η έλλειψη φυσαλίδων ο αποχρωµατισµός του γυαλιού ή χρωµατισµός του σε 

συγκεκριµένα χρώµατα σήµαιναν ιδιαίτερη επεξεργασία, ιδιαίτερα η επίτευξη ορισµένων 

χρωµάτων προϋπόθετε τη χρήση σπάνιων ή δυσπρόσιτων υλικών, άρα συνεπαγόταν 

σηµαντικό κόστος. Για παράδειγµα η κατασκευή συγκεκριµένης απόχρωσης του µπλε, 

γινόταν µε την προσθήκη του σπάνιου κοβαλτίου193.  

 

Οι πληροφορίες που µπορούµε να αξιοποιήσουµε για να κατανοήσουµε την 

ποιότητα και γενικά την αξία υαλοπινάκων και γυάλινων ψηφίδων είναι ελάχιστες. Ο 

Megaw στην δηµοσίευση υαλοπινάκων από ναούς της Κωνσταντινούπολης παρατήρησε 

ότι το γυαλί που χρησιµοποιήθηκε ήταν καλής ποιότητας. ∆εν γνωρίζουµε την ποιότητα 

των άλλών υαλοπινάκων για τους οποίους κάναµε λόγο  στην διάρκεια της εργασίας. ∆εν 

είναι πάντως απαραίτητη η χρήση γυαλιού καλής ποιότητας για την κατασκευή των 

υαλοπινάκων. 

Είναι πιθανό, αν και διατυπώνεται µε κάθε επιφύλαξη, ότι οι υαλοπίνακες που 

κόβονταν σε γυάλινες ψηφίδες κατασκευάζονταν  µε µεγαλύτερη προσοχή. Αφενός ο 

χρωµατισµός των ψηφίδων ή αποχρωµατισµός των χρυσών ψηφίδων απαιτούσε επιπλέον 

εργασία, αφετέρου η ύπαρξη φυσαλίδων ίσως δυσχέραινε την κοπή των υαλοπινάκων ή 

την εργασία του ψηφοθέτη. Στο βαθµό λοιπόν που η αξία ενός τεχνέργου είναι ανάλογη 

µε τη δυσκολία κατασκευής του µπορούµε να υποθέσουµε ότι η αξία των ψηφίδων δεν 

                                                 
193 Στις εργαστηριακές αναλύσεις γυαλιού καταγράφονται  αναλυτικά οι πρώτες ύλες και οι 
ποσότητες που χρησιµοποιήθηκαν, ωστόσο δεν µπορούµε να στηριχθούµε σε αυτές για να 
κατατάξουµε τα γυάλινα τέχνεργα σε ακριβότερα και οικονοµικότερα, αφού ένα τέτοιο 
εγχείρηµα απαιτεί γνώσεις της σπανιότητας, της δυσκολίας εξόρυξης ή καθαρισµού των 
µετάλλων.  
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ήταν ευτελής, χωρίς ωστόσο να µπορούµε να θεωρήσουµε τις ψηφίδες και τους καλής 

ποιότητας υαλοπίνακες πολυτελή αντικείµενα. 

Τα ανασκαφικά ευρήµατα και οι γραπτές πηγές που αφορούν σε γυάλινα δοχεία 

µαρτυρούν δύο σαφώς διακριτές κατηγορίες γυάλινων σκευών. Στην πρώτη εγγράφονται 

τα κοινά δοχεία µαζικής παραγωγής. Η δεύτερη περιλαµβάνει τα πολυτελή σκεύη. 

Τα γυάλινα σκεύη που έχουν εντοπιστεί στο Αµόριο χαρακτηρίζονται από µεγάλη 

οµοιοµορφία. Οι τύποι των δοχείων ελάχιστα παραλλάσσουν ακόµα και στην πάροδο 

των αιώνων. Η οµοιοµορφία αυτή είναι ένδειξη ταχύρρυθµης, «αυτοµατοποιηµένης» και 

κατά συνέπεια οικονοµικής παραγωγής.  

Αντίστοιχα στις γραπτές πηγές τα γυάλινα σκεύη παρουσιάζονται ως αντικείµενα 

µικρής αξίας.  

Ακόµα και στο βίο του Αγίου Ευγενίου, φαίνεται πως τα γυάλινα λυχνάρια είναι 

µικρής αξίας. Παρόλο που χρειάστηκε µακρύ ταξίδι και ένα θαύµα για την απόκτηση 

τους, δεν υπάρχει κανένας προσδιορισµός που να δείχνει ότι ήταν πολύτιµα, σπάνια ή για 

κάποιο λόγο ιδιαίτερα, και µάλιστα σε ένα γλαφυρό κείµενο, τα λυχνάρια περιγράφονται 

µε πολλούς διαφορετικούς τρόπους, κανένα σχόλιο δεν γίνεται για την αξία τους194.   

Η κατάταξη των γυάλινων ποτηριών στο τέλος του καταλόγου των περιουσιακών 

στοιχείων της µονής που συντάσσει ο Πακουριανός, η αδιαφορία του για τον ακριβή 

αριθµό τους δηλώνουν σαφώς ότι η αξία των γυάλινων σκευών, τουλάχιστον κάποιων 

απλών, γυάλινων σκευών ήταν µικρή195. 

Αντίστοιχα οικονοµικά ήταν και τα γυάλινα κοσµήµατα. Αν και υπήρχαν 

διαβαθµίσεις στην ποιότητα στην διακόσµηση και στην αξία, παράγονταν µαζικά και 

καταναλώνονταν από ευρύτερες κοινωνικές οµάδες.  

Ενώ σε γενικές γραµµές µπορούµε να συµπεράνουµε ότι τα γυάλινα τέχνεργα 

ήταν αντικείµενα µικρής αξίας, τα οποία ήταν προσιτά σε ευρύτερες κοινωνικές οµάδες 

υπάρχει µια σαφώς διακριτή κατηγορία, πολύτιµων γυάλινων αντικειµένων, σε αυτή 

ανήκουν τα σκεύη του Αγίου Μάρκου. Βέβαια, η αξία αυτών των αντικειµένων δεν 

εξαρτιόταν µονό από τα γυαλί αλλά και από τα άλλα υλικά που χρησιµοποιήθηκαν , 

                                                 
194 Βλ. Παραπάνω σελ.47-50 
195 Βλ.παραπάνω, σελ.44. 
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όπως τα µεταλλικά ελάσµατα, ωστόσο, όπως σηµειώθηκε, και το γυάλινο στέλεχος ήταν 

αποτέλεσµα προσεχτικής επιλογής πρώτων υλών και επιµεληµένης εργασίας. 

Ειδικά η περίπτωση των σµάλτων είναι ιδιαίτερη λόγω της εκλεπτυσµένης τέχνης 

της ζωγραφικής µε µέταλλο και γυαλί. Όσο και αν τα υπόλοιπα υλικά και η εργασία του 

τεχνίτη προσθέτουν στην αξία αυτών των αντικειµένων, δεν είναι αµελητέο ότι το γυαλί 

που χρησιµοποιήθηκε είναι ιδιαίτερα καλής ποιότητας.   

 

 

3γ. Η διάδοση του γυαλιού από τον 7ο ως τον 12ο  αιώνα 

 

Η ανάπτυξη της υαλουργίας και η διάδοση  των γυάλινων τεχνέργων στο 

Βυζάντιο έχει απασχολήσει αρκετούς ερευνητές. Γενικά έχει επικρατήσει η αντίληψη ότι 

από την µεσοβυζαντινή και ειδικά από τον 7ο ως τον 9ο αιώνα λείπουν οι µαρτυρίες 

υαλουργίας.196 

Σηµαντικό ρόλο για τη διαµόρφωση αυτής της άποψης έχουν και τα κατάλοιπα 

υαλουργίας από την ανασκαφή στις Σάρδεις. 

Η ανασκαφή στις Σάρδεις  παρουσιάζει  εξαιρετικό ενδιαφέρον για τη µελέτη του 

γυαλιού, µια και προσφέρει τη δυνατότητα να παρακολουθήσουµε την πορεία της 

υαλουργίας σε µια θέση από τον 5ο µέχρι και τον 13ο  αιώνα. Μέχρι τις αρχές του 7ου 

αιώνα τα γυάλινα ευρήµατα αφθονούν στις Σάρδεις, οι υαλοπίνακες, οι ψηφίδες, τα 

θραύσµατα δοχείων και το αργό γυαλί µαρτυρούν τη λειτουργία ενός τουλάχιστον 

εργαστηρίου υαλουργίας (glass factory).197 Στη συνέχεια η παραγωγή διακόπτεται  και  

επανακάµπτει στα τέλη του 10ου αιώνα, όταν ένα ή περισσότερα µικρά εργαστήρια 

γυαλιού αρχίζουν να λειτουργούν. Τα ευρήµατα από τα τέλη του 10ου  αιώνα και µέχρι 

τον 13ο είναι αργό γυαλί, γυάλινα κοσµήµατα και υαλοπίνακες (οι τελευταίοι µάλλον 

                                                 
196 Χαρακτηριστικά ο Π. Τριανταφυλλίδης σηµειώνει «Αν και η βυζαντινή και µεταβυζαντινή 
υαλουργία είναι σχεδόν άγνωστη στο σύνολο της µια σειρά πληροφοριών που αντλούµε από τις 
φιλολογικές πηγές υποδηλώνει ότι η τέχνη του γυαλιού από τον 10ο αιώνα και εξής ανθούσε». 
Τριανταφυλλίδης Π., «Yαλοποιία και υαλουργία κατά την Ύστερη αρχαιότητα και την περίοδο 
της Ιπποτοκρατίας στη Ρόδο», Αρχαιολογικά τεκµήρια βιοτεχνικών εγκαταστάσεων κατά τη 
βυζαντινή εποχή, 22ο Συµπόσιο Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και τέχνης, 
Αθήνα,2004, 327-369. 
197 A. von Saldern,  Ancient and Byzantine Glass from Sardis, Archaeological exploitation of 
Sardis, London, 1980, 2 
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χρονολογούνται  στον13ο αιώνα). Τα εργαστήρια που λειτούργησαν αυτή την περίοδο 

ήταν πολύ µικρότερα σε σχέση µε αυτά που λειτουργούσαν πριν τον 7ο αιώνα198. 

Αν αποδίδαµε σε γράφηµα την πορεία της υαλουργίας στις Σάρδεις, θα 

καταγράφαµε ακµή της υαλουργίας µέχρι τον 7ο αιώνα, σηµαντική, κάθετη µείωση τους 

επόµενους αιώνες µέχρι τον 10ο αιώνα που εµφανίζονται τα πρώτα σηµάδια 

επανάκαµψης και σταθερή ανοδική πορεία µέχρι και τον 13ο , χωρίς όµως ποτέ να φτάσει 

το επίπεδο του 7ου αιώνα Αυτό βέβαια δεν σηµαίνει ότι µπορούµε να γενικεύσουµε την 

εικόνα που διαµορφώνεται από τα ευρήµατα των Σάρδεων και να θεωρήσουµε 

αντίστοιχη την πορεία της βυζαντινής υαλουργίας.   

Τα ευρήµατα από την ανασκαφή της Αρχαίας Αγοράς µαρτυρούν έλλειψη 

λυχναριών, όχι µόνο γυάλινων, αλλά και πήλινων ή χάλκινων µετά τον 7ο αιώνα.  

Παράλληλα, πολλές γραπτές πηγές, κυρίως θαύµατα αγίων, του 7ου-9ου αιώνα κάνουν 

συχνά λόγο για κηρουλάρους και κεριά. Ο C.Mango παρατηρεί την έλλειψη 

αρχαιολογικών ευρηµάτων και την αλλαγή στα µέσα φωτισµού που σηµειώθηκε στις 

γραπτές πηγές και διατύπωσε την υπόθεση ότι µετά τον 7ο αιώνα η χρήση λυχναριών είχε 

υποχωρήσει έναντι της χρήσης κεριών για το φωτισµό.199 

Η Y. Olcay επίσης στο άρθρο της σχετικά µε τους τρόπους φωτισµού στο 

Βυζάντιο και τις γυάλινα λυχνάρια που βρέθηκαν στην Συροπαλαιστίνη κατέληξε στο 

ίδιο συµπέρασµα200. Συγκεκριµένα θεωρεί ότι κατά τους αιώνες 7ο-10ο υπάρχουν 

εργαστήρια παραγωγής γυάλινων τεχνέργων στην Αίγυπτο, στη Συροπαλαιστίνη, στη 

Βαγδάτη, ωστόσο υποστηρίζει ότι η παραγωγή τους περιορίζεται µόνο στα απαραίτητα, 

όπως λυχνίες για εκκλησίες, δοχεία για υγρά και υαλοπίνακες. Επιπρόσθετη ένδειξη της 

µείωσης της παραγωγής θεωρεί και την απλούστευση της διακόσµησης στα δοχεία η 

οποία περιορίζεται στη διακόσµηση µε σπείρες και στα εγχάρακτα µοτίβα.201  

 

Ένας από τους µελετητές που υποστηρίζει ότι η χρήση γυάλινων σκευών σχεδόν 

εξέλειψε µετά τον 7ο αιώνα είναι ο J.Rosenqvist. Η διαφορά του µε άλλους µελετητές 

                                                 
198 «The workshops were certainly very small in comparison to the factory /or factories of the 
fifth to early seventh centuries» A. Von Saldern, ό.π., 98  
199 C. Mango “Addendum to the report on every day life”, JOB, 32/1 (1982) 252-257. 
200 Y. Olcay, “Lighting methods in the Byzantine period and findings of glass lamps in Anatolia”, 
JGS, 43 (2001) 77-87. 
201 Ό.π., 85-86 
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που θεωρούν ότι η χρήση γυάλινων σκευών περιορίστηκε κατά τον 7ο  και τον 8ο αιώνα 

είναι ότι ο J.Rosenqvist, θεωρεί ότι ακόµα και τον 11ο αιώνα η χρήση γυάλινων σκευών 

ήταν ιδιαίτερα περιορισµένη202. 

Το κύριο επιχείρηµα του Rosenqvist, σχετικά µε την περιορισµένη χρήση 

γυάλινων σκευών και µετά τον 9ο αιώνα είναι η χρήση του όρου υέλιο ή υάλιο στα τυπικά 

των µονών και στα θαύµατα του Αγίου Ευγενίου. Συγκεκριµένα, παρατήρησε  ότι το 

επίθετο υέλιο δε συνοδεύεται από ουσιαστικό, αλλά έχει θέση ονόµατος. Το αντικείµενο 

προσδιοριζόταν µόνο από το υλικό του και όχι από τη χρήση του και προφανώς αυτός ο 

προσδιορισµός επαρκεί για τον συντάκτη και τους αποδέκτες του εγγράφου. Ο 

Rosenqvist συνάγει εξ αυτού  ότι τα γυάλινα αντικείµενα ήταν τόσο περιορισµένα, ώστε 

δεν υπήρχε περίπτωση παρεξήγησης.203 

 Παρατηρεί ακόµα ότι ενώ στα τυπικά των µονών για να  προσδιοριστούν τα 

φωτιστικά σκεύη αρκεί η λέξη γυάλινο υέλιο ή υάλιο , στα θαύµατα,  το ίδιο επίθετο 

συνοδεύεται από τόσα «συνώνυµα»: λυχνίας , λυχνίας φωταγωγούς υέλινας, υέλινα σκεύη, 

φωταγωγά δοχεία, υάλια που σίγουρα δεν αφήνουν περιθώρια παρανόησης. Προφανώς 

και στις δύο περιπτώσεις το περιεχόµενο των κειµένων είναι σαφές για τους αποδέκτες. 

Στην περίπτωση των τυπικών αρκεί ο όρος υελιο ενώ στα θαύµατα που απευθύνονταν σε 

ευρύτερο κοινό επιστρατεύονταν πολλά συνώνυµα για την αποφυγή παρεξηγήσεων. 

Σύµφωνα µε τον Rosenqvist ο όρος υέλιο χρησιµοποιείτο µόνο σε θρησκευτικό ή πιο 

συγκεκριµένα µοναστικό περιβάλλον. 204 

Ο  Rosenqvist υποστηρίζει, ότι µετά τον 10ο αιώνα το γυαλί κάνει την 

επανεµφάνιση του, αλλά χρησιµοποιείται από συγκεκριµένες περιορισµένες κοινωνικές 

οµάδες και σε συγκεκριµένες περιπτώσεις. Χρησιµοποιείται για παράδειγµα µέσα στο 

µοναστήρι, όπως δηλώνεται σαφώς από τα θαύµατα του Αγίου Ευγενίου και από τα 

τυπικά των µονών. Εξάλλου µέσα στην εκκλησία ο χρηστικός ρόλος  των φωτιστικών 

σκευών ενισχύεται και από τον λειτουργικό-λατρευτικό τους ρόλο. Η «φωταψία» του 

ναού δεν γίνεται µόνο για πρακτικούς λόγους, αλλά έχει και λατρευτικό-τελετουργικό 

περιεχόµενο. Επιπλέον κοινός τόπος στην χριστιανική παράδοση είναι το θαυµατουργό 

                                                 
202 J.O. Rosenqvist , “Lamps for St. Eugenios: A note on Byzantine Glass, Eranos  92 (1994) 52-
59. 
203 Ό.π., 52-59. 
204 Ό.π., 54-55. 
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λάδι που καίει  σε καντήλι, πιθανόν γυάλινο, στον τάφο ή στο σηµείο λατρείας ενός 

αγίου. Φωτιστικά σκεύη χρησιµοποιούνταν τόσο στις λειτουργίες που τελούνταν µέσα 

στην εκκλησία, όσο και έξω από το χώρο του ναού σε λιτανείες.  

Έξω από το χώρο της εκκλησίας πάλι, η χρήση του γυαλιού, σύµφωνα µε τον 

Rosenqvist ήταν περιορισµένη και για αυτό στα θαύµατα τα οποία απευθύνονται σε 

µεγάλο κοινό επιστρατεύονται τόσα συνώνυµα ώστε να µην υπάρχουν παραξηγήσεις205.  

 

Από τις αρχαιολογικές µαρτυρίες υαλουργίας που συγκεντρώσαµε δεν προκύπτει 

ότι σε κάποια περίοδο υπήρχε σηµαντικό κενό στην παραγωγή γυάλινων τεχνέργων. Από 

τον 8ο αιώνα και στις αρχές του 9ου υπάρχουν λιγότερες µαρτυρίες υαλουργίας, χωρίς 

ωστόσο να εκλείπουν τα αρχαιολογικά τεκµήρια. Η λειτουργία δύο υαλουργείων δείχνει 

ότι η παραγωγή γυάλινων τεχνέργων συνεχιζόταν. Η αναφορά υαλουργείων σε γραπτές 

πηγές και µάλιστα σε κείµενα που καµία σχέση δεν έχουν µε την τέχνη του γυαλιού, 

όπως τα φιλοσοφικά κείµενα του ∆αµασκηνού, δείχνουν ότι η λειτουργία υαλουργείων 

ήταν µια οικεία εικόνα. Εξάλλου ψηφιδωτά δεν σταµάτησαν ποτέ να κατασκευάζονται.   

Η πιθανή µείωση της χρήσης γυάλινων φωτιστικών σκευών, εξαιτίας της χρήσης 

κεριών δεν µπορεί να σηµαίνει γενική µείωση της χρήσης του γυαλιού. Τα γυάλινα 

φωτιστικά σκεύη φυσικά µπορούσαν να αντικατασταθούν από κεριά, όπως ακόµα και 

από πήλινα ή µεταλλικά σκεύη, κάτι που θα σήµαινε ότι ένας τοµέας διάθεσης της 

παραγωγής γυαλιού περιορίζεται, αυτό όµως δεν συνεπάγεται γενικότερη σηµαντική 

µείωση της υαλουργικής παραγωγής. Αν αναλογιστούµε πόσα κτίρια είχαν ψηφιδωτή 

διακόσµηση, και πόση έκταση καταλάµβαναν τα ψηφιδωτά, διαπιστώνουµε ότι τόνοι 

γυαλιού κατασκευάστηκαν µόνο για να κοπούν σε ψηφίδες.  

Η άποψη του Rosenqvist, ότι και µετά τον 10ο αιώνα η χρήση γυάλινων σκευών 

ήταν περιορισµένη, είναι µάλλον υπερβολική. Ο Rosenqvist στην προσέγγιση ασχολείται 

µε τις γραπτές πηγές και συµπληρωµατικά χρησιµοποιεί και ανασκαφικές µαρτυρίες. 

Όπως είδαµε, το ενδιαφέρον του επικεντρώνεται στη χρήση του επιθέτου υάλιο/υέλιο  σε 

θέση ουσιαστικού και στη διαφορετική χρήση του όρου  σε δύο διαφορετικού τύπου 

κείµενα. Η διαφορά αυτή ερµηνεύεται σε σχέση µε το κοινό στο οποίο απευθύνεται το 

                                                 
205 Ό.π., 55-59. 
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κάθε κείµενο, περιορισµένο και εξοικειωµένο µε τις ανάγκες της µονής στην περίπτωση 

των τυπικών, διευρυµένο και ποικίλο στην περίπτωση των θαυµάτων.   

Είναι πολύ πιθανό η χρήση του ασυνόδευτου επιθέτου υέλια να σηµαίνει 

εξοικείωση του αποδέκτη του τυπικού µε τα συγκεκριµένα αντικείµενα. Θα ήταν όµως 

υπερβολή να εξετάσουµε τη χρήση γυάλινων σκευών µε µόνο κριτήριο το δίπολο 

Εκκλησίας-λαϊκών. Τα θαύµατα του Αγίου Ευγενίου απευθύνονταν σε ένα εξαιρετικά 

ευρύ κοινό, η ανάγνωση των βίων αγίων ήταν ένα είδος ψυχαγωγίας που απευθύνεται σε 

κληρικούς και λαϊκούς, σε ανθρώπους από διάφορες κοινωνικές οµάδες , µε µια δόση 

υπερβολής θα µπορούσαµε να πούµε ότι απευθύνονταν σε «όλους». Η χρήση πολλών 

συνωνύµων συνέβαλλε στο να είναι σαφές σε όλους τους εν δυνάµει αναγνώστες 

ακροατές του βίου ποιο είναι το σκεύος για το οποίο γίνεται λόγος, χωρίς αυτό να 

σηµαίνει ότι το σύνολο του κοινού θα απορούσε αν έλειπαν οι επεξηγήσεις. Προφανώς, ο 

όρος υέλιο είναι σαφής στο µοναστικό περιβάλλον αλλά η χρήση του υελίου µπορούσε 

κάλλιστα να είναι διαδεδοµένη και εκτός µοναστηριού. Η Εκκλησία είναι σίγουρα ένας 

σηµαντικός “καταναλωτής” γυαλιών, αλλά  και έξω από το χώρο της Εκκλησίας 

υπάρχουν κοινωνικές οµάδες που χρησιµοποιούσαν γυάλινα προϊόντα. Η µαζική αγορά 

δείχνει ότι δεν πρόκειται για σκεύη που προορίζονταν για κάποιο ιδιαίτερο σκοπό, δεν 

ανήκαν στην οµάδα των ακριβών πολυτελών αντικειµένων που συνήθως κατείχαν οι 

µονές, αλλά είχαν χρηστικό χαρακτήρα και ως τέτοια σαφώς χρησιµοποιούνταν και από 

άλλες κοινωνικές οµάδες εκτός µονής. Αν υπήρχε παραγωγή γυάλινων σκευών για τις 

ανάγκες του «καταναλωτή» Εκκλησία, δεν υπάρχει λόγος κάποιες κοινωνικές οµάδες 

εκτός Εκκλησίας να αποκλείονται από αυτή την παραγωγή. Ανάγκη για φωτιστικά 

σκεύη, για λόγους καθαρά πρακτικούς ή για λόγους λατρευτικούς, δεν είχε µόνο η 

Εκκλησία αλλά και οι λαϊκοί. 

Στην απογραφή της περιούσιας στόχος είναι να µετρηθεί η περιουσία της µονής, 

καταγράφονταν τα αντικείµενα που έχουν την κατοχή της, ανεξάρτητα από το πως αυτά 

θα χρησιµοποιούνταν, έτσι τα σκεύη αυτά σηµειώνονταν απλά ως γυάλινα, λέξη που δεν 

προσδιόριζε ακριβώς τη χρήση τους, αλλά έδινε στοιχεία για την αξία τους. Αντίθετα 

στους βίους αγίων ήταν απαραίτητες οι γλαφυρές περιγραφές. 
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4. Παραγωγή γυαλιού και γυάλινων τεχνέργων  

 

Στα επόµενα κεφάλαια θα ασχοληθούµε µε την παραγωγή γυαλιού και γυάλινων 

τεχνέργων. Κάτω από αυτόν τον γενικό τίτλο χωράνε πολλά ερωτήµατα, ωστόσο εµείς 

θα περιοριστούµε σε δύο θέµατα:  το διαθαλάσσιο εµπόριο πρώτων υλών και  την 

οργάνωση των εργαστηρίων. Πριν από όλα αυτά είναι απαραίτητες κάποιες τεχνικές 

πληροφορίες σχετικές µε την κατασκευή γυαλιού. Θα ξεκινήσουµε λοιπόν µε την χηµική 

σύσταση του γυαλιού. 

 

4α.  Χηµική σύσταση του γυαλιού 

 

Το γυαλί κατασκευάζεται από την άµµο. Συγκεκριµένα, το µεγαλύτερο ποσοστό 

του γυαλιού είναι  οξείδιο του πυριτίου, (Si2O), δηλαδή χαλαζιακή άµµος.  Ακολουθούν   

αλκάλια, δηλαδή οξείδια του νατρίου (σόδα) ή του καλίου (ποτάσα),  (Na2O και Ka2O) 

και οξείδια του ασβεστίου (CaO2). Το πυρίτιο ανιχνεύεται στο γυαλί  σε ποσοστό που 

φτάνει και 70%, και περιέχεται στην άµµο. Τα αλκάλια χρησιµοποιούνται  γιατί έχουν 

την ιδιότητα να µειώνουν τη θερµοκρασία τήξης του γυαλιού. Η θερµοκρασία τήξης του 

πυριτίου, της άµµου δηλαδή, φτάνει τους 1710ο C, ενώ οι προβιοµηχανικοί κλίβανοι 

µπορούσαν να φτάσουν σε θερµοκρασία 1100-1200ο  . Συνεπώς, για να είναι δυνατή η 

όπτηση της άµµου ήταν απαραίτητη η προσθήκη αλκαλίων, ώστε να µειωθεί η 

θερµοκρασία τήξης. Οι προσµίξεις του ασβεστίου ήταν συχνά τυχαίες. Οξείδια µετάλλων 

χρησιµοποιούνταν για τον χρωµατισµό και τον αποχρωµατισµό του γυαλιού. 206 

∆ύο είναι τα βασικά είδη αλκαλίων που χρησιµοποιούνταν στην προβιοµηχανική 

υαλοποιία:  το ορυκτό νάτριο, το οποίο υπήρχε σε µεγάλες ποσότητες στην Αίγυπτο, 

αλλά και  στη Μακεδονία και τη Θράκη και η ποτάσα, που υπάρχει σε στάχτες φυτών 

και χρησιµοποιήθηκε κυρίως στη µεσαιωνική υαλουργία207. ∆εν είναι σαφές ποια φυτά 

                                                 
206 D.B. Sharden “Glass and glazes,” A history of technology,  (επιµ., Ch. Singer-E. J. Holmyard, 
A.R. Hall and Trevor I. Williams)  Oxford 1975. 311-314  και A. Eliyahu -G. Cevidalli,  
“Levantine Alkali Ashes and European Industries”, Journal European Economic History 12 
(1993) 181-2.   
207 Π. Τριανταφυλλίδης, Ροδιακή Υαλουργία Ι, Αθήνα 2000, 34-35. 
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µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για την παραγωγή ποτάσα,. Ο µοναχός Θεόφιλος , 

αναφερόµενος στην υαλουργία της Βόρειας Ευρώπης, κάνει λόγο για στάχτες από οξιά. 

Στην περιοχή της Μεσογείου, πάλι, γνωστά φυτά κατάλληλα  για την παραγωγή σόδας 

ήταν τα salsola Kali  και salsola soda, µικροί θάµνοι της ερήµου. 208  

  

                                                 
208 McCray Patrick, Glassmaking in Renaissance Venice, The Fragile Craft, Asgathe 1999, 36. 
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4β. ∆ιαθαλάσσιο εµπόριο πρώτων υλών υαλουργίας 

 

Η εξεύρεση πρώτων υλών υαλουργίας είναι ένα θέµα που ελάχιστα έχει 

απασχολήσει τους µελετητές της βυζαντινής υαλουργίας. Είναι γενικά αποδεκτό ότι κατά 

τον µεσαίωνα λειτουργούσαν ποικίλα δίκτυα εξεύρεσης πρώτων υλών. Οι πρώτες ύλες 

µπορεί να συγκεντρώνονταν από τη γύρω περιοχή ή να µεταφέρονταν από µακρινές 

περιοχές . Συνέβαινε ακόµα οι πρώτες ύλες να µετατρέπονταν σε αργό γυαλί σε µία θέση 

και στη συνέχεια το αργό γυαλί µεταφερόταν σε εργαστήρια που βρίσκονταν πολλά 

χιλιόµετρα µακριά για να µετατραπεί σε γυάλινα τέχνεργα. Αρκετές γραπτές και 

ανασκαφικές µαρτυρίες, κάποιες από τις οποίες θα εξετάσουµε στη συνέχεια, αποτελούν 

τεκµήρια για αυτή τη θέση. 

Στη συνέχεια θα εξετάσουµε τις ανασκαφικές και γραπτές µαρτυρίες που 

τεκµηριώνουν το µακρινό εµπόριο πρώτων υλών υαλουργίας και θα διατυπώσουµε 

υποθέσεις για τους λόγους που επέβαλαν το µακρινό εµπόριο.  

 

Ι. Γραπτές µαρτυρίες 

Οι πηγές που θα εξετάσουµε  ανήκουν στον 11ο-12ο αιώνα , πρόκειται για 

µαρτυρίες διαφορετικές, τόσο ως προς το είδος κειµένου, όσο και προς τη γλώσσα των 

γραφόντων. Το κοινό στοιχείο όλων των πηγών είναι ότι παρουσιάζουν την Τύρο ως 

κέντρο παραγωγής και εξαγωγής αργού γυαλιού209. 

Η ποιότητα του γυαλιού της Τύρου φαίνεται πως ήταν διάσηµη στο µεσαιωνικό 

κόσµο, αφού την έχουν εξυµνήσει σε διάφορες περιπτώσεις. Ο Al-Idris, στη 

«Γεωγραφία» του (1154)   για τον Νορµανδό βασιλέα της Σικελίας Ρογήρο Β΄ αναφέρει 

ότι στην Τύρο παραγόταν γυαλί υψηλής ποιότητας. Συγκεκριµένα κάνει λόγο για το 

γυαλί και τα κεραµικά δοχεία της Τύρου. Ο Al-Idris µιλά για το γυαλί  γενικά και όχι για  

συγκεκριµένα γυάλινα προϊόντα. Είναι λοιπόν πιθανό ότι µιλά για ακατέργαστο γυαλί. 

Επιπλέον, ενδιαφέρον είναι ο τρόπος που παρουσιάζονται στην ίδια φράση δύο προϊόντα 

χαρακτηριστικά της οικονοµίας της Τυρού, το γυαλί και κεραµικά δοχεία. Ενώ 

διευκρινίζεται ότι τα κεραµικά αντικείµενα είχαν συγκεκριµένη µορφή, ήταν δοχεία και 
                                                 
209 S. Carboni, G. Lacerenza, D. Whitehouse, “Glassmaking in Medieval Tyre: The written 
evidence, JGS 45 (2003), 139-149 και A. Eliyahu- G. Cevidalli, “Levantine Alkali Ashes and 
European Industries”, Journal of European Economic History, 12, 1993, 475-522 
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όχι πηλός,  δεν διευκρινίζεται αντίστοιχα η µορφή του γυαλιού. ∆εν σηµειώνονται, για 

παράδειγµα, γυάλινα και κεραµικά δοχεία, αλλά προϊόντα κεραµικής που έχουν πάρει 

µορφή, έχουν µετατραπεί σε δοχεία και  γυαλί, υλικό χωρίς µορφή, ακατέργαστο. Τα δύο 

αυτά είδη στην ίδια φράση κάνουν ακόµα σαφέστερο ότι το εν λόγω γυαλί ήταν άµορφο, 

ακατέργαστο, δεν έχει µετατραπεί ακόµα σε δοχείο, ήταν ύλη και όχι τέχνεργο 210. 

 

  Το αρχείο που ανακαλύφθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα στην Συναγωγή Ezra του 

Καΐρου προσφέρει ένα ενδιαφέρον έγγραφο του 1011, γραµµένο στα αραµαϊκά.  Ένας 

έµπορος της Τύρου εξουσιοδότησε  στον πεθερό του που ζει στην Αίγυπτο και του 

ζήτησε να παραλάβει εκ µέρους του το αντίτιµο 37 καλαθιών γυαλιού από τα  οποία, τα 

µισά του ανήκουν. Ο έµπορος δεν διευκρινίζει αν πρόκειται για συγκεκριµένα 

αντικείµενα, δεν δίνει αριθµό αντικειµένων, αλλά µετρά τον όγκο του προϊόντος µε 

καλάθια. Είναι δύσκολο να φανταστούµε ότι ο αριθµός των γυάλινων σκευών 

υπολογιζόταν σε καλάθια και όχι σε κοµµάτια, αν όµως ο έµπορος προµήθευε τεχνίτες 

υαλουργούς µε υαλόµαζα, τότε το νόηµα της επιστολής είναι σαφές. Να σηµειώσουµε 

ακόµα ότι τα 37 καλάθια της επιστολής έχουν υπολογιστεί σε 8 τόνους γυαλιού211. 

 

   Ο Βενιαµίν από την Tudela, Ισπανός περιηγητής κατέγραψε τις εντυπώσεις των 

ταξιδιών  τριών χρόνων µεταξύ 1166 και 1173, από την Ευρώπη ως την Κεντρική Ασία. 

Το έργο που σώθηκε είναι η µεταγραφή των εµπειριών του από έναν ανώνυµο Εβραίο 

κληρικό, γραµµένο στα αραµαϊκά. Σε αυτό σηµειώνεται ότι στην Τύρο συνάντησε 500 

εβραίους που παράγουν το «ωραίο γυαλί της Τύρου» που πωλείται σε όλες τις χώρες και 

το διακινούν µε πλοία που έχουν212. Και πάλι γίνεται λόγος για γυαλί και όχι για 

συγκεκριµένα γυάλινα τέχνεργα. Επιπλέον φαίνεται ότι αυτό το προϊόν είναι διάσηµο 

εκτός του τόπου παραγωγής του και ότι ο τόπος παραγωγής αποτελούσε  εγγύηση για την 

καλή ποιότητα του προϊόντος. 

 

Ο Γουλιέλµος από την Τύρο, γεννήθηκε στο λατινικό βασίλειο της Ιερουσαλήµ 

έζησε στην Αντιόχεια, πιθανόν και στην Ευρώπη και στάλθηκε από τον βασιλέα 
                                                 
210 S. Carboni, G. Lacerenza, D. Whitehouse, ό.π.,140. 
211 Ό.π., 141-144 
212 Ό.π., 144-146. 
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Αµάλριχο ΙΙ σε διπλωµατικές αποστολές στην Τύρο το 1167. Εκεί προφανώς είχε τη 

δυνατότητα να διαπιστώσει την ποιότητα του ντόπιου γυαλιού. Στο έργο του Historia 

rerun in paribus transmarinis gestarum, σηµειώνει ότι το γυαλί της Τύρου 

κατασκευαζόταν από την άµµο που συγκεντρωνόταν επιτόπου, ότι το γυαλί ήταν 

εξαιρετικό (elegantissimus), εξαγόταν σε πολλές µακρινές περιοχές και από αυτό 

φτιάχνονταν δοχεία ιδιαίτερα διαυγή213. Εδώ πλέον είναι σαφές ότι γίνεται λόγος για 

ακατέργαστο γυαλί το οποίο πωλείται ως πρώτη ύλη για να µετατραπεί σε αντικείµενα 

µακριά από το χώρο παραγωγής του. Η πηγή αυτή επιβεβαιώνει ακόµα την καλή 

ποιότητα του γυαλιού και τη φήµη του εκτός της Τύρου. 

Αρκετές είναι και οι πηγές που κάνουν λόγο για το εµπόριο αργού γυαλιού µετά 

τον 13ο αιώνα. Η σηµασία του εµπορίου αργού γυαλιού φαίνεται από τη συµφωνία 

ανάµεσα στον δόγη της Βενετίας Jacopo Contarini και τον βασιλέα της Αντιόχειας 

Bohemond VΙΙ, σύµφωνα µε την οποία ο βασιλέας της Αντιόχειας προσέφερε 

φοροαπαλλαγή για τους Βενετούς,  για όλα τα προϊόντα,  µε εξαίρεση την εξαγωγή 

σπασµένου γυαλιού.214 Μολονότι, η συµφωνία αυτή είναι µεταγενέστερη της περιόδου 

µε την οποία ασχολούµαστε, είναι προφανώς ενδεικτική για την οικονοµία που 

διαµορφώνεται µε το εµπόριο γυαλιού και το ρόλο που είχαν κάποιες περιοχές  στην 

υαλουργία του µεσαίωνα. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Βενετία, η οποία τον 13ο αιώνα 

ήταν ήδη  διάσηµη για την υαλουργία της εισήγε τις πρώτες ύλες και µάλιστα µε όρους 

σχετικά δυσµενείς αφού για το εµπόριο των πρώτων υλών της υαλουργίας δεν υπάρχει 

φοροαπαλλαγή. 

Εκτός από το αργό γυαλί, αντικείµενο εµπορίου ήταν και η τέφρα φυτών που 

χρησιµοποιείται στην υαλοποιία, η οποία ακολουθεί την ίδια πορεία από την Ανατολή 

προς τη ∆ύση. Το εµπόριο τέφρας µελέτησε ο Ashtor Eliyahu. Στο άρθρο του  

“Levantine ashes.. ασχολήθηκε µε το εµπόριο τέφρας από την Συροπαλαιστίνη προς τη 

∆ύση, κυρίως µετά τον 13ο αιώνα. Η τέφρα αυτή χρησίµευε στην µαζική παραγωγή 

(industry) σαπουνιού και γυαλιού. Ο E. Ashtor θεωρεί ότι η εξασφάλιση της 

                                                 
213 S. Carboni,  G. Lacerenza, D.  Whitehouse, “Glassmaking in Medieval Tyre: The written 
evidence, JGS 45 (2003) 146-7. 
214 Ό.π. 139-149, 148-149.  
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«λεβαντίνικης τέφρας» ήταν καίριας σηµασίας για τη βενετική υαλουργία και κατ’ 

επέκταση  για την βενετική οικονοµία.215 

 

Οι πηγές που προηγήθηκαν µαρτυρούν ότι η Τύρος, τουλάχιστον κατά τον 11ο ή 

12ο αιώνα ήταν γνωστή για το καλής ποιότητας γυαλί που παρήγε, το οποίο αποτελούσε 

προϊόν εξαγωγικού εµπορίου. Όπως φαίνεται, το  γυαλί που κατασκευαζόταν στην Τύρο 

διοχετευόταν στο εµπόριο σε µεγάλες ποσότητες, κατά συνέπεια σηµαντικός αριθµός 

ανθρώπων εργαζόταν στην κατασκευή γυαλιού ή στη συγκέντρωση και το εµπόριο του. 

Από µόνο µια πηγή συνάγεται η πώληση οχτώ τόνων γυαλιού, ενώ σύµφωνα µε τον 

Βενιαµίν από την Tudela 500 τέχνιτες απασχολούνταν στην κατασκευή γυαλιού και το 

εµπόριο γυαλιού. ∆εν γνωρίζουµε, µε εξαίρεση τη Βενετία, ποιες περιοχές ήταν 

αποδέκτες αυτού του γυαλιού.  Στο έργο του Βενιαµίν από την Tudela υπάρχει η αρκετά 

ασαφής πληροφορία ότι το γυαλί της Τύρου εξαγόταν σε όλο τον κόσµο. Αυτή η 

παρατήρηση αρκεί για να υποθέσουµε ότι το γυαλί της Τύρου δεν εξαγόταν µόνο στη 

Βενετία, αλλά και σε άλλες περιοχές. 

 Οι γραπτές πηγές που εξετάσαµε δεν προσφέρουν πληροφορίες για το ρόλο του 

Βυζαντίου στο εµπόριο γυαλιού. Οι αρχαιολογικές µαρτυρίες θα βοηθήσουν να 

διαµορφώσουµε µια πληρέστερη εικόνα για το εµπόριο αργό γυαλιού και να 

ενσωµατώσουµε το Βυζάντιο σε αυτή την εικόνα. 

 

ΙΙ. Ανασκαφικές µαρτυρίες 

 Παλαιστίνη 

 Στην Παλαιστίνη στην περιοχή Bet Eli’ezer ανακαλύφθηκαν 17 ορθογώνιοι 

κλίβανοι οι οποίοι χρονολογούνται στις αρχές του 9ου αιώνα, καθώς και απορρίµµατα 

γυαλιού. Οι κλίβανοι είναι όµοιοι µεταξύ τους,  διαστάσεων 2χ4µ.  Είναι χωρισµένοι µε 

ένα εσωτερικό τοιχίο σε δύο τµήµατα. Στο ένα τµήµα τοποθετούνταν οι καύσιµες ύλες κι 

έκαιγε η φωτιά και στο άλλο τοποθετούνταν οι πρώτες ύλες. Οι πρώτες ύλες 

τοποθετούνταν απευθείας στον κλίβανο και όχι µέσα σε δοχεία, δηλαδή, ο χώρος της 

εστίας και ο χώρος που θερµαίνονταν  οι πρώτες ύλες βρίσκονταν στο ίδιο ύψος. Η 

                                                 
215 A. Eliyahu- G. Cevidalli, “Levantine Alkali Ashes and European Industries”, Journal of 
European Economic History, 12  (1983) 475-522 
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εκκαµίνευση του παραγόµενου προϊόντος απαιτούσε την καταστροφή µέρους του 

κλιβάνου, ήταν, δηλαδή, κλίβανοι µιας χρήσης. Νέοι κλίβανοι χτίζονταν σε κοντινή 

απόσταση, συνήθως µε το οικοδοµικό υλικό των παλιότερων κλιβάνων.216 Στην περιοχή 

βρέθηκαν απορρίµµατα γυαλιού.217 Η χρήση όλου του θαλάµου τήξης σήµαινε 

παραγωγή µεγάλης ποσότητας αργού γυαλιού. Αντίθετα η χρήση δοχείων για την τήξη 

πρώτων υλών θα σήµαινε απώλεια χώρου. Η ύπαρξη δεκαεφτά τέτοιων κλίβανων στην 

ίδια περιοχή ακόµα και αν δεν ήταν ακριβώς σύγχρονοι, µαρτυρά ότι η παραγωγή 

γυαλιού ήταν µαζική, συστηµατική και πιθανότατα προοριζόταν για να καλύψει και τις 

ανάγκες σε γυαλί άλλων µακρινών περιοχών.218 

 

Ένα ακόµα εντυπωσιακό εύρηµα ανακαλύφθηκε σε κοντινή περιοχή, στο Bet 

She’arim, στην Άνω Γαλιλαία.  Πρόκειται για µια γυάλινη πλάκα 3,4 Χ1,95µ. και πάχους 

0,45µ., η οποία ζυγίζει 8 τόνους.  Η πλάκα αυτή έχει προέλθει από έναν ανάλογο 

κλίβανο,  είναι το αποτέλεσµα της υαλοποιίας που, για κάποιο λόγο, δεν πέρασε στο 

επόµενο στάδιο κατεργασίας, την µετατροπή του σε γυάλινα αντικείµενα. Η πλάκα 

αρχικά χρονολογήθηκε στα ρωµαϊκά χρόνια.219 Είναι πλέον αποδεκτό, ότι η πλάκα αυτή 

κατασκευάστηκε τον 9ο αιώνα, αν όχι και αργότερα.220  

Οι διαστάσεις της γυάλινης πλάκας 3,4Χ1,95 σχεδόν συµπίπτουν µε τις 

διαστάσεις των κλιβάνων υαλοποιίας 4Χ2µ.. Αφού λοιπόν αυτή η πλάκα ζυγίζει 8 

τόνους µπορούµε να σχηµατίσουµε µια ιδέα για την παραγωγή των κλιβάνων 

υαλοποιίας.  

  

  

                                                 
216 T. Sode and J. Kock, “Traditional raw glass production in northen India: The final stage of an 
ancient technology” JGS, 43  (2001)  156. 
217 Ό.π., 156  
218 Μεγάλες οµοιότητες µε αυτούς τους κλιβάνους έχει ο σύγχρονος κλίβανος υαλοποιίας στην 
Ινδία. Οι διαστάσεις του είναι, η διάταξη των χώρων είναι όµοια, δηλαδή οριζόντια, µε την εστία 
και το χώρο τήξης των υλικών στο ίδιο επίπεδο και ένα µικρό τοιχίο ανάµεσα τους. Η τήξη της 
άµµου διαρκεί 30 ηµέρες και 15 ηµέρες απαιτούνται για να κρυώσει ο κλίβανος και να είναι 
δυνατή η εκκαµίνευση  του προϊόντος, η περιοχή αυτή αποτελεί το κέντρο παραγωγής αργού 
γυαλιού που προµηθεύει και άλλες περιοχές. (T. Sode and J. Kock, “Traditional raw glass 
production in northen India: The final stage of an ancient technology”ό.π., 164-5). 
219 Brill R., “A great glass slab from ancient Galillee” Archaeology, 20, (1967) 88-94, 91. 
220Brill R., Η υαλουργία των Σουλτάνων, ό.π., 36.  



 74

Ναυάγιο του Serce Limani 

 

Tο πλοίο που ναυάγησε τον 11ο αιώνα στο Serce Limani είναι µοναδικό 

«στιγµιότυπο» εµπορίου πρώτων υλών υαλουργίας. Το πλοίο µετέφερε πολύ 

ενδιαφέρον φορτίο. Στους αποθηκευτικούς χώρους του ταξίδευαν τρεις τόνοι 

γυαλιού.221  Οι δύο τόνοι γυαλιού ήταν ακατέργαστη υαλόµαζα, ενώ ένας τόνος ήταν 

γυάλινα σκεύη, ελαττωµατικά, ηµιτελή ή σπασµένα που συνάγεται ότι είχαν 

συγκεντρωθεί για να ανακυκλωθούν222.  

Οι δύο τόνοι γυαλιού ήταν τεµάχια αργού γυαλιού, δηλαδή γυαλί που είχε 

κατασκευαστεί για να µετατραπεί σε τέχνεργα. Η επεξεργασία του θα γινόταν στον 

τόπο για τον οποίο ταξίδευε το πλοίο και όχι  στον τόπο που κατασκευάστηκε το 

γυαλί. 

Ένα µέρος από τα γυάλινα τέχνεργα ήταν συγκεντρωµένο και χωρισµένο 

κατά είδος.  Όπως φαίνεται από τον τρόπο αποθήκευσης τους κατά είδος, αυτό το µέρος 

του φορτίου προερχόταν κατευθείαν από εργαστήρια υαλουργίας. Πρόκειται για 

απορρίµµατα υαλουργείου,  αντικείµενα που δεν κυκλοφόρησαν στο εµπόριο γιατί είχαν 

ελαττώµατα και έτσι συγκεντρώθηκαν για ανακύκλωση, χωρίς να έχουν ποτέ 

χρησιµοποιηθεί.223 Για παράδειγµα, εντοπίστηκαν περισσότεροι από 11.000 γυάλινοι 

δίσκοι (Εικ.5). Οι δίσκοι αυτοί σχηµατίζονται κατά τη διαδικασία επεξεργασίας της 

υαλόµαζας για την κατασκευή φαρδιών ποτηριών, στη συγκεκριµένη περίπτωση η 

διαδικασία επεξεργασίας γυαλιού έµεινε στη φάση του γυάλινου δίσκου και δεν έγινε 

ποτέ κούπα .224 

 Ο έµπορος προµηθευόταν από τα εργαστήρια υαλουργίας τα ελαττωµατικά 

προϊόντα, τις «σκάρτες παρτίδες». Το µεγάλο ενδιαφέρον σε αυτή την περίπτωση είναι 

ότι ο υαλουργός προτιµούσε να απαλλαχθεί  ο ίδιος από τα ελαττωµατικά αντικείµενα 

της παραγωγής του παρά να τα ξαναλιώσει, ενώ είχε αυτή τη δυνατότητα. Ο υαλουργός 

                                                 
221 F. van Doorninck, “The Serce Limani shipwreck: an 11th century cargo of Fatimid glassware 
cullet for Byzantine glassmakers”, 1st international glass symposium, Istanbul April 26th-27th, 
1988, Istanbul 1990, 58. 
222 Ό.π., 58 
223 G. Bass,  “The nature of the Serce Limani Glass”, JGS, 26 (1984) 64-69. 
224 F. van Doorninck, “The Serce Limani shipwreck: an 11th century cargo of Fatimid glassware 
cullet for Byzantine glassmakers, ό.π., 59. 
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σε αντίθεση µε τα νοικοκυριά, έχει τη δυνατότητα να ξαναχρησιµοποιήσει τα άχρηστα 

γυάλινα,  δεν έµπαινε όµως σε αυτή τη διαδικασία, αλλά προτιµούσε να  πουλήσει τα 

ανακυκλώσιµα απορρίµµατα του εργαστηρίου του. Τα απορρίµµατα αυτά θα 

προµηθευόταν από τον έµπορο ένας άλλος υαλουργός και θα τα χρησιµοποιούσε ως 

πρώτη ύλη. Όπως φαίνεται, ένας υαλουργός αγόραζε ως πρώτη ύλη το προϊόν από το 

οποίο απαλλασσόταν ένας άλλος υαλουργός.  

Μέρος του φορτίου του πλοίου πάλι αποτελούνταν από σπασµένα σκεύη. 

Συνανήκοντα τµήµατα εντοπίστηκαν πολύ µακριά το ένα από το άλλο. Εποµένως, τα 

δοχεία αυτά δεν έσπασαν κατά το ταξίδι ή όταν το πλοίο ναυάγησε, αλλά ταξίδευαν από 

την αρχή σπασµένα. Επρόκειτο για σκεύη που είχαν ολοκληρωθεί είχαν πωληθεί είχαν 

χρησιµοποιηθεί και αντί να πεταχτούν συγκεντρώθηκαν για να ανακυκλωθούν, να 

λιώσουν δηλαδή και να χρησιµοποιηθούν ως υαλόµαζα. Πιθανόν, τα σκεύη αυτά 

θρυµµατίστηκαν πριν την φόρτωση τους στο πλοίο για να εξοικονοµηθεί χώρος, ίσως 

έµειναν σε αποθήκες και πάντως άλλαξαν αρκετές φορές δοχεία µεταφοράς.225 Ο 

G.Bass υπέθεσε ότι µέρος από αυτά ήταν δοχεία που δεν χρησιµοποιούσαν πια οι 

ιδιοκτήτες τους και  ότι συγκεντρώθηκαν από σπίτι σε σπίτι226.Ήταν συσκευασµένα σε 

κάποιου είδους στρογγυλά δοχεία από φθαρτό υλικό227. 

Η συγκέντρωση άχρηστων σκευών από τα νοικοκυριά σηµαίνει ότι κάποιοι είχαν 

αναλάβει αυτή την εργασία, να πηγαίνουν από σπίτι σε σπίτι για να µαζέψουν, µάλλον 

έναντι µικρού αντιτίµου, τα γυάλινα σκεύη. Σηµαίνει ακόµα ότι τα νοικοκυριά περίµεναν 

την «επίσκεψη του παλιατζή» για να πουλήσουν αυτά τα σκεύη. Αναρωτιόµαστε ακόµα 

ποιος οργάνωνε αυτή την εκστρατεία. Ίσως ο έµπορος που είχε αναλάβει να 

προµηθεύσει µε γυαλί µια µακρινή περιοχή και είχε ναυλώσει πλοίο για αυτό το σκοπό. 

Ίσως ακόµα ο «παλιατζής» να συγκέντρωνε διάφορα -όχι µόνο γυάλινα- άχρηστα, 

ανακυκλώσιµα αντικείµενα, όπως για παράδειγµα µετάλλινα, και στη συνέχεια τα 

πουλούσε στον κάθε ενδιαφερόµενο τεχνίτη ή έµπορο έµπορο. 

Το φορτίο του Serce Limani, δεν κάλυπτε όλη την χωρητικότητα του πλοίου. 

Πιθανώς, στον υπόλοιπο χώρο να υπήρχε φορτίο που είτε καταστράφηκε είτε 

παρασύρθηκε από το νερό. Ο D. Whitehouse διατύπωσε την υπόθεση πως το σπασµένο 
                                                 
225 G. Bass, “The nature of the Serce limani”, JGS, 26, 1984), 64-69, 67. 
226 Ό.π., 67. 
227 Ό.π., 67. 
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γυαλί  ταξίδευε  µαζί µε τα φυτά ή τη στάχτη, υλικά απαραίτητα για την επεξεργασία του 

γυαλιού, που όµως που δεν θα µπορούσαν να διατηρηθούν.228  

Το ναυάγιο αυτό αποτελεί µαρτυρία για το µακρινό διαθαλάσσιο εµπόριο πρώτων 

υλών υαλουργίας. Φανερώνει ότι µια περιοχή (Συροπαλαιστίνη) είχε τη δυνατότητα να 

παράγει ή να συγκεντρώνει ποσότητες αργού γυαλιού προς εξαγωγή και κάποια άλλη 

περιοχή, είχε ανάγκη να εισάγει γυαλί για την κατασκευή γυάλινων τεχνέργων. Έχει 

προταθεί ότι προορισµός του φορτίου ήταν εργαστήρια της Κωνσταντινούπολης.  

 

Οι αρχαιολογικές και οι γραπτές µαρτυρίες φανερώνουν ότι η µαζική παραγωγή 

αργού γυαλιού καθώς και η  οργάνωση µακρινού διαθαλάσσιου εµπορίου πρώτων υλών 

υαλουργίας ήταν αρκετά συνηθισµένες πρακτικές στο µεσαίωνα, και  όχι άγνωστες στη 

βυζαντινή υαλουργία. Στη συνέχεια θα γίνουν κάποιες υποθέσεις για τους λόγους που 

επέβαλλαν το εµπόριο πρώτων υλών.  

 

Πιθανή αιτία του εµπορίου πρώτων υλών είναι η έλλειψη τους σε µια περιοχή που 

καθιστά απαραίτητη την εισαγωγή τους. Όπως είδαµε εµπορεύσιµο προϊόν  είναι τόσο το 

γυαλί ως πρώτη ύλη υαλουργίας, ακατέργαστη υαλόµαζα όσο και γυάλινα τέχνεργα προς 

ανακύκλωση. Επίσης, εξετάζεται το ενδεχόµενο ότι εµπορεύσιµο προϊόν ήταν και τα 

φυτά, η τέφρα των οποίων χρησιµοποιούνταν στην παραγωγή γυαλιού229. Είναι πολύ 

πιθανό, η αφθονία αυτών των φυτών σε κάποιες περιοχές και η έλλειψη τους σε άλλες 

κάνουν απαραίτητη τη διακίνηση τους από τις πρώτες στις δεύτερες. 

Ωστόσο, γενικά δεν σπανίζουν τα φυτά των  οποίων η τέφρα είναι πλούσια σε 

κάλιο και µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην υαλουργία230. Εξάλλου, όπως προκύπτει και 

από τις γραπτές πηγές, κατά των µεσαίωνα δεν χρησιµοποιούσαν συγκεκριµένο είδος 

φυτών στην υαλουργία, αλλά υπήρχε η δυνατότητα να επιλέξουν το καταλληλότερο 

φυτό µεταξύ αυτών που ευδοκιµούσαν στην κάθε περιοχή. Έτσι, στη βόρεια Ευρώπη οι 

υαλουργοί χρησιµοποιούσαν στάχτη από ξύλο οξιάς, όπως περιγράφει ο µοναχός 

                                                 
228 D. Whitehouse, “Medieval Glassmaking in the Levant”, www.cmog.org., 6. 
229 Όπως είδαµε, ο D. Whitehouse υπέθεσε ότι ίσως το πλοίο του ναυάγησε στο Serce Limani 
µετέφερε και φυτά ή τέφρα. 
230 A. Cutler, “The Industries of Art” Economic History of Byzantium. (Ag. Laiou), 2002, 555-
587, 560, υποσ. 20. 
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Θεόφιλος, ενώ στην Συροπαλαιστίνη προτιµούσαν µικρούς θάµνους231. Συνεπώς, οι 

περιοχές που είχαν επαρκή έκταση γης µπορούσαν να προµηθεύονται εύκολα τα 

κατάλληλα φυτά, ανεξάρτητα  από τις γεωγραφικές-κλιµατολογικές συνθήκες. ∆εν 

συνέβαινε το ίδιο µε τις περιοχές χωρίς ενδοχώρα που ήταν αναγκασµένες να εισάγουν 

πρώτες ύλες. Είναι λοιπόν πιθανό ότι ο ένας από τους λόγους που τα υαλουργεία σε 

κάποιες περιοχές εισήγαν πρώτες ύλες ήταν η έλλειψη επαρκών εκτάσεων γης που θα 

επέτρεπαν την αυτάρκεια αυτών των περιοχών. Η αδυναµία αυτάρκειας αντιµετωπιζόταν 

µε την εισαγωγή πρώτων υλών, είτε σε πρωτογενή µορφή, δηλαδή φυτά ή είτε αφού είχε 

γίνει ήδη µια επεξεργασία, δηλαδή αργό γυαλί. Ειδικά η εισαγωγή αργού γυαλιού έλυνε 

το πρόβληµα της εξασφάλισης των απαραίτητων φυτών αλλά επιπλέον εξοικονοµούσε 

καύσιµη ύλη.  

Η έλλειψη ενδοχώρας και η δυσκολία χερσαίας µεταφοράς δεν σήµαινε µόνο 

έλλειψη τέφρας για την κατασκευή γυαλιού, σήµαινε ακόµα δυσκολία εξασφάλισης της 

απαραίτητης καύσιµης ύλης. Η υψηλή θερµοκρασία τήξης της άµµου απαιτούσε συνεχή 

τροφοδοσία των κλιβάνων µε ξύλα και ξυλοκάρβουνο και κατά συνέπεια µεγάλες 

ποσότητες ξυλείας, ακόµα και για την κατασκευή µικρής ποσότητας γυαλιού.   Η αγορά 

έτοιµου, αργού γυαλιού  διευκόλυνε τον υαλουργό αφού τον απάλλασσε από την 

αναζήτηση των φυτικών πρώτων υλών στις περιπτώσεις που η πρόσβαση σε αυτές ήταν 

δύσκολη. 

 

Μια ακόµα αιτία εµπορίου αργού γυαλιού που µαρτυρείται στις γραπτές πηγές 

ήταν η αναζήτηση πρώτων υλών καλής ποιότητας. Η µεγάλη φήµη του γυαλιού που 

παραγόταν στην Τύρο είναι ένα θέµα που συναντάµε συχνά στις πηγές:  Ο Al-Idris, στη 

«Γεωγραφία» του  αναφέρει ότι στην Τύρο παραγόταν γυαλί υψηλής ποιότητας. 232Ο 

Βενιαµίν από την Tudela, κάνει λόγο για«ωραίο γυαλί της Τύρου» 233. Ο Γουλιέλµος από 

την Τύρο σηµειώνει λοιπόν ότι το γυαλί της Τύρου το οποίο θεωρεί εξαιρετικό εξάγεται 

σε πολλές µακρινές περιοχές και φτιάχνονται διάφανα αντικείµενα234.  

                                                 
231 Βλ.παραπάνω, σελ. 66-67. 
232 Carboni St., G. Lacerenza, D. Whitehouse, “Glassmaking in Medieval Tyre: The written 
evidence, JGS, 45 (2003), 140. 
233 Ό.π.144-146. 
234 Ό.π.146-7. 
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Αφού λοιπόν υπήρχε η αντίληψη ότι η Τύρος παρήγε καλής ποιότητας γυαλί το 

οποίο εξήγαγε, προφανώς υπήρχε και η αντίληψη ότι περιοχές δεν παρήγαγαν γυαλί τόσο 

καλής ποιότητας. ∆εν γνωρίζουµε βεβαίως τους λόγους για τους οποίους το γυαλί της 

Τύρου κέρδισε τόσα εύσηµα. Θα µπορούσαµε να υποθέσουµε ότι οι πρώτες ύλες δίνουν 

τη δυνατότητα παραγωγής γυαλιού καλής ποιότητας, ή ότι η καλή ποιότητα οφείλεται σε 

µια µακρά παράδοση επεξεργασίας γυαλιού σε µια τεχνογνωσία που είχε αναπτυχθεί 

στην Τύρο ή ακόµα ότι η πραγµατικότητα της ποιότητας του γυαλιού είναι κατώτερη της 

φήµης του. Γεγονός παραµένει ότι το γυαλί της Τύρου θεωρούνταν γυαλί ανώτερο από  

άλλα και πιθανόν αυτή η φήµη ήταν ο λόγος για τον οποίο οι υαλουργοί προτιµούσαν να 

αγοράζουν το συγκεκριµένο προϊόν.  

Η χρήση εισαγόµενου γυαλιού δεν αποκλείει την παράλληλη χρήση του εκάστοτε 

ντόπιου γυαλιού. Εξάλλου έχουµε παρατηρήσει ότι υπάρχει µια µεγάλη παραγωγή 

«κοινών» γυάλινων αντικειµένων και παράλληλα υπάρχουν γυάλινα αντικείµενα, η 

ποιότητα των οποίων ξεχωρίζει. Ίσως για τα γυάλινα αντικείµενα καλής ποιότητας 

απαιτούνταν συγκεκριµένες πρώτες ύλες ή συγκεκριµένη τεχνογνωσία που επέβαλε το 

εµπόριο αργού γυαλιού. 

Η Κωνσταντινούπολη ήταν αποδέκτης πρώτων υλών υαλουργίας, όπως µαρτυρά 

το ναυάγιο στο Serce Limani. Τρεις τόνοι γυαλιού και ίσως τέφρα προορίζονταν για τα 

υαλουργεία της Κωνσταντινούπολης.  Η µοναδική αυτή µαρτυρία εµπορίου πρώτων 

υλών µε αποδέκτη το Βυζάντιο δεν επιτρέπει να διαπιστώσουµε πόσο διαδεδοµένη ήταν 

αυτή η πρακτική, ωστόσο φαίνεται ότι το εµπόριο πρώτων υλών υαλουργίας 

εξυπηρετούσε κάποιες ανάγκες.  Είναι εύλογο πως η εξασφάλιση µεγάλης ποσότητας 

πρώτων υλών µέσω των θαλάσσιων δρόµων ήταν προτιµότερη της συγκέντρωσης  και 

µεταφοράς τους από περιοχές πιθανόν εγγύτερες στην Κωνσταντινούπολη αλλά 

προσβάσιµες µόνο από δρόµους της ξηράς.  

Η εισαγωγή πρώτων υλών από µακρινές περιοχές προφανώς δεν εξυπηρετούσε 

βυζαντινές πόλεις που είχαν αναπτυγµένη υαλουργία αλλά βρίσκονταν µακριά από 

λιµάνια. Στο Αµόριο για παράδειγµα δεν έφταναν πλωτοί δρόµοι, συνεπώς µπορούµε να 

υποθέσουµε ότι οι πρώτες ύλες για τα εργαστήρια υαλουργίας συγκεντρώνονταν από την 

γύρω περιοχή.  
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Η έλλειψη πρώτων υλών σε µια περιοχή και η αναζήτηση  γυαλιού καλής 

ποιότητας του είναι πιθανές αιτίες εµπορίου αργού γυαλιού, ωστόσο, δεν αποκλείεται οι 

αιτίες να είναι περισσότερες και κυρίως περισσότερο σύνθετες.  

Οι γνώσεις µας για την υαλουργία στο Βυζάντιο είναι περιορισµένες. Εποµένως, 

είναι δύσκολο να εξετάσουµε πόσο διαδεδοµένο ήταν το µακρινό εµπόριο πρώτων υλών 

, τη στιγµή που δεν έχουµε ταυτίσει µε ασφάλεια αρχαιολογικά κατάλοιπα 

εγκαταστάσεων υαλουργίας, δεν γνωρίζουµε τις θέσεις παραγωγής γυαλιού και τα 

πιθανά δίκτυα εµπορίου. Ίσως στο µέλλον οι συστηµατικές ανασκαφές, οι πληρέστερες 

δηµοσιεύσεις και η µελέτη των γυάλινων τεχνέργων δώσουν απαντήσεις σε συνδυασµό 

µε εργαστηριακές έρευνες. 
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4γ. Εργαστήρια παραγωγής γυάλινων τεχνέργων 

 

Στην αρχή της εργασίας παρατηρήσαµε την µεγάλη ποικιλία που διακρίνει τα 

γυάλινα προϊόντα τόσο ως προς το είδος όσο και ως προς την αξία και την ποιότητα και 

υποθέσαµε ότι πιθανόν η µεγάλη ποικιλία τεχνέργων σηµαίνει ίσως και καταµερισµό και 

εξειδίκευση των εργαστηριών ανάλογα µε την παραγωγή τους. 

Υαλοπίνακες , κοσµήµατα και δοχεία έχουν µοναδικό κοινό στοιχείο την κοινή 

πρώτη ύλη, το γυαλί ενώ  διαφέρουν πολύ µεταξύ τους ως προς τη µορφή και τη χρήση, 

τον τρόπο παραγωγής και τον τρόπο διάθεσης στην αγορά.  

Για παράδειγµα, τα διάφορα κοινά σκεύη, ποτήρια, κανάτες λυχνίες, 

κατασκευάζονταν «µαζικά», ήταν οικονοµικά, χρησιµοποιούνταν από µεγάλες 

κοινωνικές οµάδες, υπήρχαν στα νοικοκυριά, ήταν χρηστικά σκεύη. Τα κοσµήµατα πάλι 

διαφέρουν πολύ από τα σκεύη, αλλά, η διάθεση τους στην αγορά ήταν µάλλον παρόµοια, 

αντίστοιχα ευρύ ήταν και το καταναλωτικό κοινό. Σµάλτα και πολυτελή δοχεία, όπως 

αυτά της συλλογής του Αγίου Μάρκου, ήταν αντικείµενα αξίας, χρησιµοποιούνταν ως 

επίδειξη κύρους, πλούτου, και αυτή η χρήση τους υπερίσχυε της πρακτικής χρήσης τους, 

δεν κατασκευάζονταν σε µεγάλες ποσότητες, αλλά πιθανόν έπειτα από παραγγελία και 

κατά συνέπεια δεν διατίθεντο  µαζικά στα καταστήµατα. Υαλοπίνακες και ψηφίδες 

αποτελούν διαφορετική κατηγορία, χρησιµοποιούνταν κυρίως στη δόµηση και τη 

διακόσµηση κτιρίων, ήταν οικοδοµικά υλικά. 

Είναι εύλογο να υποθέσουµε ότι η παραγωγή γυάλινων τεχνέργων ήταν 

οργανωµένη έτσι ώστε να εξυπηρετεί την διαφορετική διάθεση των προϊόντων στην 

αγορά και τη διαφορετική χρήση τους. Μια πρώτη υπόθεση που θα εξετάσουµε είναι  αν 

η παραγωγή γυάλινων οικοδοµικών  υλικών ήταν οργανωµένη διαφορετικά από την 

παραγωγή γυάλινων τεχνέργων οικιακής χρήσης. 

 

Κατά την οικοδόµηση σηµαντικών κτιρίων µέρος των υλικών που 

χρησιµοποιούνταν κατασκευαζόταν στο εργοτάξιο, όπως για παράδειγµα τα κεραµίδια 

και οι οπτόπλινθοι. Αντίστοιχα µπορούµε να υποθέσουµε ότι οι υαλοπίνακες και οι 

ψηφίδες κατασκευάζονταν µέσα στο εργοτάξιο. Η υπόθεση αυτή τεκµηριώνεται από 

αρχαιολογικά ευρήµατα.  
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 Κοντά στη βασιλική του Λεχαίου ανασκάφηκε συγκρότηµα αποτελούµενο από 

δεξαµενή κτιστή λεκάνη και στρογγυλό κλίβανο στον οποίο πιθανόν κατασκευαζόταν 

υαλόµαζα για τις ψηφίδες του ναού.235 Στη βασιλική Β΄της Νέας Αγχιάλου βρέθηκε 

επίσης κλίβανος υαλουργίας. Συγκεκριµένα, αριστερά του µωσαϊκού δαπέδου του 

αιθρίου ανασκάφηκε κλίβανος και εντοπίστηκαν πλάκες «πολύχρωµου εύθραυστου 

υάλου και πλήθος ψηφίδων».236  

Κλίβανοι στο χώρο της εκκλησίας βρέθηκαν στην Αγία Σοφία Κίεβο237. Στην 

βασιλική του Μονρεάλε εντοπίστηκαν, κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης, αρκετοί 

δίσκοι από γυαλί διαφόρων χρωµάτων238  

Οι υαλοκλίβανοι και οι γυάλινες πλάκες που εντοπίστηκαν µαρτυρούν ότι συχνά 

τα γυάλινα στοιχεία ενός οικοδοµήµατος κατασκευάζονταν σε πρόχειρους κλίβανους 

µέσα στο εργοτάξιο. Να σηµειώσουµε ότι η κατασκευή ψηφίδων και υαλοπινάκων δεν 

είχε πολλές διαφορές, τουλάχιστον, κατά το πρώτο στάδιο της κατασκευής. 

Η κατασκευή των µη εικονιστικών υαλοπινάκων ήταν σχετικά απλή. Ο 

υαλουργός κατασκεύαζε γυάλινες πλάκες, κυκλικές ή ορθογώνιες σε διάφορα χρώµατα 

και στη συνέχεια τις προσάρµοζε, αν χρειαζόταν τις έκοβε, στα πλαίσια τους. Τα πλαίσια 

ήταν µαρµάρινα, µολύβδινα ή γύψινα. Η κατασκευή ζωγραφιστών υαλοπινάκων ήταν 

περισσότερο σύνθετη διαδικασία, αλλά δεν θα µας απασχολήσει αφού δεν γνωρίζουµε 

πόσο διαδεδοµένη ήταν στο Βυζάντιο.239 

 

Για την κατασκευή των ψηφίδων οι υαλουργοί κατασκεύαζαν λεπτές γυάλινες 

πλάκες σε πολλά χρώµατα.    Στη συνέχεια µε ένα αιχµηρό εργαλείο έκοβαν τις πλάκες 

σε ψηφίδες διαφόρων µεγεθών. Ειδική προετοιµασία χρειάζονταν οι  χρυσές ψηφίδες. 

                                                 
235 ∆. Πάλλας , «Ανασκαφή βασιλικής Λεχαίου», ΠΑΕ (1961) 142-3 
236 Γ. Σωτηρίου, «Ανασκαφή Νέας Αγχιάλου, Βασιλική Β΄», ΠΑΕ (1929) 68. 
237 P. Rappoport Building the churches of Kievan Russia , Cambridge 1995, 85. 
238 Ν. Μουρίκη Τα ψηφιδωτά της Νέας Μονής Χίου, Αθήνα 1984, 114, υπος.4 
239 Ο Θεόφιλος περιγράφει την ζωγραφική υαλοπινάκων. Σύµφωνα µε τον Γερµανό µοναχό ο 
υαλουργός χρησιµοποιεί ένα λείο ξύλο, πάνω στο οποίο σχεδιάζει την παράσταση την οποία 
θέλει να αποδώσει στο γυαλί. Στη συνέχεια τοποθετεί πάνω στο σχέδιο τον γυάλινο καµβά και 
αρχίζει να ζωγραφίζει αποτυπώνοντας το πρόχειρο σκαρίφηµα του. Τα χρώµατα που 
χρησιµοποιεί είναι και αυτά γυάλινα, συγκεκριµένα χρησιµοποιεί χρωµατιστό γυαλί σε υγρή 
µορφή, αφού δηλαδή το έχει θερµάνει ώστε να λιώσει. Όπως σχολιάσαµε πιο πριν οι 
ζωγραφισµένοι υαλοπίνακες αποτελούν την εξαίρεση στη βυζαντινή τέχνη. 
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Ανάµεσα σε δυο γυάλινες πλάκες απλωνόταν το φύλλο χρυσού στη συνέχεια το γυαλί 

θερµαινόταν ώστε να λιώσει και να κολλήσει, τέλος κόβονται οι ψηφίδες.240  

 Οι χρωµατιστές γυάλινες πλάκες που βρέθηκαν στο Μονρεάλε µαρτυρούν πως, 

ακόµα και αν οι γυάλινες πλάκες δεν κατασκευάζονταν επί τόπου, οι ψηφίδες κόβονταν 

στον χώρο του οικοδοµήµατος. Στις άλλες περιπτώσεις, στις πρωτοχριστιανικές 

βασιλικές του Λεχαίου και της Ν. Αγχιάλου εντοπίστηκαν και οι κλίβανοι κατασκευής 

των γυάλινων πλακών, κάτι που σηµαίνει ότι το µεγαλύτερο µέρος της κατασκευής 

ψηφίδων ή υαλοπινάκων γινόταν στον χώρο του εργοταξίου και πως ανάµεσα στα µέλη 

του συνεργείου υπήρχε σίγουρα ένας ή και περισσότεροι υαλουργοί.   

Ακόµα, πληροφορίες για τις εργασίες κατασκευής υαλοπινάκων και κοπής τους 

σε ψηφίδες αντλούµε από απεικόνιση της σχετικής διαδικασίας σε ταφική πλάκα που 

εκτίθεται στο Μουσείο της αρχαίας Όστιας. Στην ταφική πλάκα απεικονίζεται η 

διαδικασία κατασκευής και πιθανόν µεταφοράς ψηφίδων  σε ανοιχτό χώρο υπό τις 

εντολές κάποιου επικεφαλής.241 

Ιδιαίτερης προσοχής αξίζουν οι µαρτυρίες σχετικά µε την εξεύρεση ψηφίδων για 

την διακόσµηση της Αγίας Σοφίας του Κιέβου. Στο χώρο του ναού εντοπίστηκαν 

κλίβανοι υαλουργίας που προφανώς χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή ψηφίδων242, 

και παράλληλα υπάρχουν γραπτές πηγές µαρτυρούν ότι οι ψηφοθέτες έφεραν µαζί τους 

ψηφίδες.243 Επιπλέον, η παρατήρηση των ψηφίδων του Κιέβου, που έγινε κατά την 

έρευνα του µνηµείου, έδειξε ότι οι χρυσές ψηφίδες διαφέρουν από τις χρωµατιστές και 

οδήγησε στην υπόθεση ότι οι χρωµατιστές ψηφίδες κατασκευάστηκαν in situ, στο 

                                                 
240Ο Θεόφιλος, βέβαια, περιγράφει διαφορετικά την διαδικασία κατασκευής ψηφίδων. 
Υποστηρίζει πως πρώτα το γυαλί κοβόταν σε ψηφίδες και στη συνέχεια το φύλλο χρυσού 
προσαρµοζόταν σε κάθε ψηφίδα ξεχωριστά, αλλά µάλλον δεν µπορούµε να τον εµπιστευτούµε 
σε αυτό το σηµείο. Θα ήταν παράλογο να σκεφτούµε ότι τα εκατοµµύρια χρυσών ψηφίδων 
κατασκευάστηκαν µία-µία. J.Hawthorne, C. Smith, On Divers Arts, The treatise of Theophilus, 
Σικάγο 1963, 59-61 
241 Ασηµακοπούλου-Ατζακά, Το επάγγελµα του ψηφοθέτη κατά την όψιµη αρχαιότητα, Αθήνα 
1993, 44-45 
242 P. Rappoport, Building the churches of Kievan Russia , Cambridge 1995, 85. 
243 Στο Πατερικό του Μοναστηριού της Σπηλιάς που ολοκληρώθηκε το 1220 καταγράφεται η 
ιστορία της άρνησης των βυζαντινών ψηφοθετών να εργαστούν στον ναό της Αγίας Σοφίας 
ισχυριζόµενοι ότι η αρχική συµφωνία αφορούσε µικρότερο ναό, τελικά οι µάστορες µετά την 
θαυµατουργή παρουσία αγίων συµφώνησαν να εργαστούν. Οι ψηφοθέτες είχαν φτάσει στο Κίεβο 
φέρνοντας µαζί φορτία µε ψηφίδες C. Mango The Art of the Byzantine Empire, 312-1453. 
Sources and documents, Toronto 1972, 221-222. 
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εργοτάξιο, ενώ οι χρυσές ψηφίδες κατασκευάστηκαν µακριά και µεταφέρθηκαν  στον 

ναό.244 

 Μπορούµε λοιπόν να συµπεράνουµε ότι οι ιδιαίτερες συνθήκες κάθε ανέγερσης 

κτιρίου καθόριζαν αν οι ψηφίδες και οι υαλοπίνακες θα κατασκευάζονταν επιτόπου ή θα 

µεταφέρονταν από το χώρο κατασκευής τους στο χώρο χρήσης τους. ∆εν είναι εύκολο να 

υποθέσουµε ποιες συνθήκες επέβαλλαν την µια ή την άλλη λύση. Η κατασκευή ενός 

εργαστηρίου, έστω και προσωρινού, είχε κόστος,  έτσι στις περιπτώσεις που οι 

ποσότητες γυαλιού που χρειάζονταν ήταν µικρές, η λύση της αγοράς τους από σταθερά, 

µόνιµα εργαστήρια και της µεταφοράς τους στο χώρο της οικοδοµής ήταν πιο πρόσφορη. 

Ίσως πάλι οι χρυσές και αργυρές ψηφίδες να κατασκευάζονταν σε προφυλαγµένο και 

ελεγχόµενο χώρο και να µεταφέρονταν στο χώρο της οικοδοµής, όπου κατασκευάζονταν 

και οι υπόλοιπες απλές ψηφίδες. 

 

 Αν και σε κάποιες περιπτώσεις επιβαλλόταν η κατασκευή κλιβάνων µέσα σε 

εργοτάξια, ο µεγαλύτερος όγκος γυάλινων τεχνέργων κατασκευαζόταν µέσα σε οικιστικά 

σύνολα, σε µόνιµα εργαστήρια. Σε αυτά τα εργαστήρια κατασκευάζονταν, εκτός από 

ψηφίδες και διάφορα σκεύη, ποτήρια, κούπες, , λυχνίες και κοσµήµατα. Τα ερωτήµατα 

που προκύπτουν έχουν να κάνουν µε τα χαρακτηριστικά αυτών των εργαστηρίων, τη 

θέση τους στις πόλεις, τον τρόπο εξασφάλισης των πρώτων υλών, την οργάνωση της 

παραγωγής. 

 Ας δούµε τις µαρτυρίες εργαστηριών που βρίσκονται µέσα στον πολεοδοµικό 

ιστό και η λειτουργία τους καλύπτει πάγιες και σταθερές ανάγκες. 

Στις Σάρδεις εντοπίστηκε, µέσα στον αστικό ιστό, εργαστήριο-κατάστηµα  

υαλοπινάκων. Προφανώς το εργαστήριο εξυπηρετούσε µια µαζική παραγωγή 

υαλοπινάκων, πιθανόν για απλά κτίρια και όχι για µεγάλα οικοδοµήµατα, όπως οι 

εκκλησίες245.  Στη Θεσσαλονίκη αποκαλύφθηκαν δύο υαλουργεία στο κέντρο της 

                                                 
244 P. Rappoport, Building the churches of Kievan Russia , Cambridge 1995, 85. 
245 CrawfordS. J., The Byzantine shops at Sardis Arhaeological explotation of Sardis, (επιµ. 
G.Hanfmannm Jane Ayer Scott) Cambridge 1990, 78-79. 
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πόλης246. Αντίστοιχα, ενταγµένα στον πολεοδοµικό ιστό και σε κεντρικό σηµείο της 

πόλης ήταν τα υαλουργεία στην Κόρινθο247. Το Αµόριο πάλι που σίγουρα διέθετε 

περισσότερα του ενός εργαστήρια υαλουργίας , µολονότι κανένα δεν έχει εντοπιστεί 

ανασκαφικά, ήταν σηµαντική πόλη της Ανατολίας248.   

 

Στο βίο της Αγίας Φωτεινής περιγράφεται µια πυρκαγιά που ξέσπασε στην 

Κωνσταντινούπολη. Αφετηρία της φωτιάς ήταν εργαστήριο υαλουργίας το οποίο 

βρισκόταν σε κεντρική αρτηρία της πόλης. Το υαλουργείο λοιπόν βρισκόταν σε µεγάλη 

πόλη, στη συγκεκριµένη περίπτωση στη µεγαλύτερη του Βυζαντίου, σε σηµείο κεντρικό, 

που διευκολύνει την πρόσβαση των αγοραστών249.  

 Ακόµα, στον βίο του Αγίου Ευγενίου περιγράφεται το µακρύ ταξίδι των µοναχών 

για την αγορά λυχνιών. Και στα δύο ταξίδια ο στόχος είναι ένα αστικό κέντρο, στη µία 

περίπτωση ή Κωνσταντινούπολη και στην άλλη η Φασιανή, στο οποίο µπορούν να 

προµηθεύουν τα γυάλινα σκεύη. Προφανώς επιλέχθηκε ένας µακρινός προορισµός για 

τις ανάγκες του µύθου, για να δικαιολογήσει  τις δυσκολίες του ταξιδιού και την 

παρέµβαση του αγίου, ωστόσο ο πυρήνας του µύθου, µάλλον περιγράφει µια 

πραγµατικότητα: τα µεγάλα κέντρα ήταν ο χώρος παραγωγής γυάλινων τεχνέργων250.  

Ο Μιχαήλ Αταλειάττης  δεν προσδιορίζει το χώρο εργασίας των υαλουργών αλλά 

τους χαρακτηρίζει  εµπόρους.  

E„ d� di¦ t¾n qšsin toà tÒpou À t¾n ¢peir…an toà moul…-  
wnoj ½toi toà ™laÚnontoj tÕ forthgÕn ØpozÚgion, À di¦ tÕ polÝ 
b£roj ¹ zhm…a gšnhtai, katšcetai e„j t¾n zhm…an Ð a‡tioj æj e„j 
¢nepit»deion tÒpon diabib£saj tÕ zîon, À ¢pe…rwj ™laÚnwn aÙtÒ, À 
polÝ b£roj ™piqe…j, kaˆ paraskeu£saj pese‹n kaˆ poiÁsai zhm…an 

e„j toÝj parakeimšnouj, tucÕn ØeloyoÝj À ¥llouj ™mpÒrouj.251 

∆ύσκολα θα χαρακτηρίζονταν έµποροι οι υαλουργοί που εργάζονταν µέσα σε 

εργοτάξιο για να κατασκευάσουν τα γυάλινα στοιχεία ενός οικοδοµήµατος. Υαλουργοί –

                                                 
246 Ι.Ο. Κανονίδης, «Ανασκαφή εργαστηρίου Υαλουργίας στην Πλατεία ∆ιοικητηρίου της 
Θεσσαλονίκης», Το γυαλί από την αρχαιότητα έως σήµερα, (επιµ. Π. Θέµελης) Αθήνα 2002, 
143-151. 
247 Davidson G. “A medieval glass-factory at Corinth”, AJA, 44 (1940), 297-327. 
248 M.V Gill, Amorium Reports, Finds I:The glass (1987-1991), Oxford 2002. 
249 Βλ. παραπάνω, σελ.40. 
250 Βλ. παραπάνω, σελ. 48-51. 
251 Michael Attaliates Hist. PÒnhma nomikÕn ½toi sÚnoyij pragmatik», TLG {3079.002} 
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έµποροι είναι αυτοί που εργάζονται µέσα στον πολεοδοµικό ιστό, σε µάλλον µόνιµη 

βάση και διέθεταν την παραγωγή τους στην αγορά. 

Οι πόλεις, τα σηµαντικά κέντρα ήταν οι χώροι που λειτουργούσαν τα υαλουργεία. 

Τα υαλουργεία αυτά δεν είχαν προσωρινό χαρακτήρα όπως τα εργαστήρια των 

εργοταξίων αλλά είχαν µόνιµη παραγωγή. Η θέση τους στην πόλη πιθανόν ήταν µακριά 

από το χώρο συγκέντρωσης των πρώτων υλών, αλλά ήταν στο κέντρο ανάπτυξης του 

εµπορίου, εµπόριο που αφενός εξασφάλιζε πρώτες ύλες, αν χρειαζόταν, αφετέρου 

πρόσφερε µεγάλη δυνατότητα διάθεσης της παραγωγής. Αυτά τα «αστικά» εργαστήρια 

ήταν και καταστήµατα, χώροι  διάθεσης των προϊόντων, χώροι πώλησης των τεχνέργων.  

Το ερώτηµα που θα µας απασχολήσει στη συνέχεια είναι αν κάθε εργαστήριο  

είχε και µια «εξειδίκευση» αν δηλαδή παρήγε µόνο ένα είδος τεχνέργων. Για να 

απαντήσουµε σε αυτό το ερώτηµα θα ανατρέξουµε πάλι στις γραπτές και ανασκαφικές 

µαρτυρίες.  

Στις γραπτές πηγές ο τεχνίτης και έµπορος γυάλινων προϊόντων προσδιοριζόταν 

υαλουργός ή υελοψός, χαρακτηριζόταν δηλαδή από το υλικό που επεξεργαζόταν και όχι 

από το είδος των αντικειµένων που παρήγαγε. Αυτό όµως δεν οδηγεί απαραίτητα στο 

συµπέρασµα ότι δεν υπήρχε εξειδίκευση στην παραγωγή γυάλινων ειδών.  

Ακόµα δυσκολότερο είναι να οδηγηθούµε σε κάποιο συµπέρασµα εξετάζοντας τις 

εργαστηριακές εγκαταστάσεις, καθώς δεν είναι σαφές αν τα γυάλινα σκεύη που 

βρέθηκαν στα εργαστήρια είναι δείγµατα της παραγωγής ή έχουν συγκεντρωθεί για να 

ανακυκλωθούν.  

Στο εργαστήριο που ανασκάφηκε στην πλατεία ∆ιοικητηρίου στη Θεσσαλονίκη 

έχουν βρεθεί µόνο γυάλινα δοχεία, ενώ στο εργαστήριο της οδού Αγάπης βρέθηκαν 

θραύσµατα από βραχιόλια, σφραγιδόλιθοι, κοσµήµατα. 

Στο Αµόριο βρέθηκαν µεγάλες ποσότητες γυάλινων δοχείων καθώς και ένα 

σηµαντικό ποσοστό γυάλινων κοσµηµάτων κυρίως βραχιολιών. Μάλιστα, η παραγωγή 

βραχιολιών ήταν τόσο µεγάλη ώστε είναι πιθανό πως απασχολούσε περισσότερα του 

ενός εργαστήρια 252. Θα µπορούσαµε να υποθέσουµε ότι τα γυάλινα κοσµήµατα ήταν η 

αποκλειστική παραγωγή κάποιων εργαστηρίων ενώ άλλα εργαστήρια παρήγαν 

διαφορετικά γυάλινα τέχνεργα 

                                                 
252 M.V. Gill, Amorium Reports, Finds I: The glass (1987-1991), Oxford 2002,   207-208 και 
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Στις Σάρδεις, τα δύο εργαστήρια που ανασκάφηκαν και χρονολογούνται στον 6ο 

αιώνα παρήγαν αποκλειστικά υαλοπίνακες ενώ τα γυάλινα ευρήµατα εγχώριας 

παραγωγής µετά τον 10ο αιώνα είναι σχεδόν αποκλειστικά κοσµήµατα. Γυάλινα δοχεία 

που χρονολογούνται µετά τον 10ο αιώνα βρέθηκαν, αλλά πιθανόν ήταν ισλαµικής 

προέλευσης253. Σε αυτή την περίπτωση , δεν υπάρχει απλά εργαστήριο εξειδικευµένο 

στην παραγωγή συγκεκριµένου είδους αλλά ολόκληρη περιοχή που παράγει 

συγκεκριµένα τέχνεργα. 

 

Επιπλέον, µπορούµε να υποθέσουµε ότι τα αντικείµενα µε µεγάλη αξία 

κατασκευάζονταν ξεχωριστά από τα χρηστικά σκεύη. ∆ηλαδή τα πολυτελή σκεύη, αυτά 

που συνδύαζαν πολύτιµους ή ηµιπολύτιµους λίθους αποτελούν διαφορετική παραγωγή 

από τα απλά γυάλινα δοχεία, τα φθηνά κοσµήµατα και τους υαλοπίνακες. Ακόµα και αν 

ο ίδιος τεχνίτης που παρήγε φθηνά,  χρηστικά σκεύη είχε την δυνατότητα να 

κατασκευάσει και πολυτελή δοχεία, η παραγωγή των δεύτερων µάλλον γινόταν µετά από 

συγκεκριµένη παραγγελία.  

 

Οι εγκαταστάσεις υαλουργίας στις Λουλουδιές Πιερίας αποτελούν ιδιαίτερη 

περίπτωση εργαστηρίων. Η ανασκαφή στις Λουλουδιές αποκάλυψε ένα επισκοπικό 

συγκρότηµα που µετατράπηκε σε συγκρότηµα εργαστηρίων κατά τον 7ο αιώνα και είχε 

ποικίλη παραγωγή, γυαλί ή γυάλινα τέχνεργα, προϊόντα µεταλλοτεχνίας, γλυπτά 

αρχιτεκτονικά µέλη. Η θέση αυτή αποτελούσε αποκλειστικά χώρο εργαστηριακών 

εγκαταστάσεων, δεν ήταν χώρος κατοίκησης, µε εξαίρεση την λιγότερο ή περισσότερο 

εποχιακή, περιστασιακή εγκατάσταση των τεχνιτών254. Συνεπώς, τα γυάλινα τέχνεργα, 

όπως και τα άλλα προϊόντα των εργαστηρίων στις Λουλουδιές δεν εξυπηρετούσαν τις 

ανάγκες των κατοίκων της περιοχής. 

∆εν είναι σαφές ποια ήταν η παραγωγή των υαλουργείων στις Λουλουδιές, θα 

µπορούσε να παράγεται σε αυτές τις εγκαταστάσεις το σύνολο των γυάλινων τεχνέργων 
                                                 
253 A. Saldern, Ancient and Byzantine Glass from Sardis,  Archaeological explotation of Sardis, 
The Corning Museum of Glass, London, 1980, 2.  
254 Ε.Μαρκή , «Χωροθέτηση παραγωγικών και εργαστηριακών δραστηριοτήτων στο επισκοπικό 
συγκρότηµα Λουλουδιών Πιερίας» , Αρχαιολογικά τεκµήρια βιοτεχνικών εγκαταστάσεων κατά τη 
βυζαντινή εποχή, 22ο Συµπόσιο Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και τέχνης, Αθήνα  
2004, 27-47. 
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ή/και αργό γυαλί. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι οι Λουλουδιές ήταν χώρος 

παραγωγής τεχνέργων αλλά δεν ήταν χώρος άµεσης κατανάλωσης τους, η παραγωγή των 

εργαστηρίων ήταν αντικείµενα εµπορίου, έξω από το χώρο κατασκευής τους, πιθανόν 

προς περισσότερους από έναν προορισµούς. 

Τα εργαστήρια στις Λουλουδιές δεν µπορούν να ενταχθούν στην οµάδα αυτών 

των εργαστηριών που ονοµάσαµε  προσωρινά,δεν είναι δηλαδή εργαστήρια στα πλαίσια 

ενός εργοταξίου που εξυπηρετούν τις ανάγκες δόµησης κτιρίου, αλλά δεν είναι και 

εργαστήρια-καταστήµατα που λειτουργούν σε ένα κέντρο. Μάλιστα έχουν πολύ 

διαφορετικά χαρακτηριστικά από τα µόνιµα εργαστήρια. Όπως είδαµε αυτά τα 

εργαστήρια βρίσκονταν µέσα στις πόλεις, µακριά από το χώρο συγκέντρωσης των 

πρώτων υλών και καύσιµης ύλης αλλά στο κέντρο του εµπορίου, σε θέση που 

εξυπηρετούσε τη διάθεση των προϊόντων στην αγορά. Οι εγκαταστάσεις στις 

Λουλουδιές βρίσκονταν σε πλεονεκτική θέση όσον αφορά  την εξασφάλιση πρώτων 

υλών , αφού τουλάχιστον σε πρώτη φάση υπήρχε η δυνατότητα ανακύκλωσης των 

γυάλινων στοιχείων της βασιλικής και των άλλων οικοδοµηµάτων και καύσης των 

ξύλινων στοιχείων των κτιρίων, αλλά µακριά από το χώρο διάθεσης των προϊόντων255. 

Από την άλλη , τα εργαστήρια των Λουλουδιών δεν έχουν παρά ελάχιστη σχέση 

µε τα πρόχειρα υαλουργεία των εργοταξίων. ∆εν γνωρίζουµε πόσο µόνιµη ήταν η 

παραγωγή των υαλουργείων στις Λουλουδιές, αλλά σαφώς οι υαλοκλίβανοι δεν 

κατασκευάστηκαν µε στόχο την αποπεράτωση ενός συγκεκριµένου έργου. 

 

Μέχρι στιγµής εντοπίσαµε δύο τύπους εργαστηρίων υαλουργίας αυτά που 

ονοµάσαµε προσωρινά εργαστήρια, και τα µόνιµα, αστικά εργαστήρια. Υπάρχει ακόµα η 

ιδιαίτερη περίπτωση εργαστηρίων στις Λουλουδιές που λειτούργησαν στα µισά του 7ου 

αιώνα. Σε κάθε περίπτωση η οργάνωση της εργασίας των υαλουργών ήταν διαφορετική.  

Οι υαλουργοί που εργάζονταν σε εργαστήρια µέσα στις πόλεις, εργάζονταν 

καθηµερινά, ήταν τεχνίτες και έµποροι και κατοικούσαν κοντά στο χώρο εργασίας. Οι 

υαλουργοί που απασχολούνταν στην κατασκευή ψηφίδων και υαλοπινάκων για πλούσια 

                                                 
255 Οι Λουλουδιές απέχουν µόλις 10χλµ από τον αιγιαλό της Κατερίνης, η πρόσβαση στον οποίο 
ήταν µάλλον εύκολη. Είναι λοιπόν πιθανόν,  ότι η διάθεση των προϊόντων των εργαστηρίων στην 
αγορά να γινόταν µέσω θαλάσσης. Η απόσταση Λουλουδιές- Θεσσαλονίκη είναι  περίπου60χλµ 
και Λουλουδιές-Νέα Αγχίαλος 132χλµ.   
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οικοδοµήµατα,  µάλλον λειτουργούσαν όπως τα υπόλοιπα συνεργεία µαστόρων. Αυτό 

σηµαίνει ότι µετακινούνταν ανάλογα µε τις ανάγκες της αγοράς, απασχολούνταν 

προσωρινά στην οικοδόµηση ενός κτιρίου, ζούσαν και εργάζονταν µέσα στο εργοτάξιο, 

δεν είχαν µόνιµο εργαστήριο αλλά κατασκεύαζαν προσωρινούς κλιβάνους στο χώρο του 

εργοταξίου. 

Η εργασία των µαστόρων ήταν εποχιακή. Έχει για παράδειγµα υπολογιστεί ότι 

στην Αγία Σοφία  στο Κίεβο οι ψηφοθέτες κατασκεύαζαν κατά µέσο όρο 2τ.µ. 

ψηφιδωτών την ηµέρα. Για την αποπεράτωση του έργου χρειάστηκαν 320 ηµέρες 

δουλειάς. Αν η περίοδος εργασίας ξεκινούσε τον Απρίλη και τελείωνε τον Σεπτέµβρη οι 

εργάσιµες ηµέρες ήταν 100-150, είναι λοιπόν πιθανό να χρειάστηκαν δύο χρόνια για την 

δόµηση και τη διακόσµηση της εκκλησίας µε ψηφιδωτά και αντίστοιχα σε δύο χρόνια µε 

διακοπή τους χειµερινούς µήνες οργανώθηκε και η εργασία των µαστόρων256.  Αυτή η 

υπόθεση δεν σηµαίνει βέβαια ότι και οι υαλουργοί εργάστηκαν όλο αυτό το χρονικό 

διάστηµα. Η συνδροµή τους χρειάστηκε µετά την οικοδόµηση του ναού και πιθανόν 

τερµατίστηκε πριν την ολοκλήρωση του διακόσµου του ναού. Όπως και να έχει οι 

υαλουργοί εργάστηκαν στο ναό του Κιέβου για ένα σηµαντικό χρονικό διάστηµα και στη 

συνέχεια µετακινήθηκαν αναζητώντας νέα εργασία. Η παύση των οικοδοµικών εργασιών 

κατά τους χειµερινούς µήνες επηρέαζε και αυτούς τους τεχνίτες, καθώς άλλαζε ο τρόπος 

βιοπορισµού τους. 

∆ιαφορετικά συγκροτούνταν οι εργασίες στα υαλουργεία των Λουλουδιών. Σε 

αυτή την περίπτωση η παραγωγή τεχνέργων δεν ήταν εξαρτηµένη από συγκεκριµένες 

ανάγκες της αποπεράτωσης ενός έργου. Ωστόσο, και σε αυτή την περίπτωση, οι εργασίες 

είχαν προσωρινό χαρακτήρα. Σύµφωνα µε τα ανασκαφικά δεδοµένα ο χώρος των 

εργαστηρίων δεν ήταν και χώρος διαβίωσης των τεχνητών, λειτουργούσε µόνο ως 

προσωρινό, πρόχειρο κατάλυµα. Η επιλογή ενός χώρου εργασίας µακριά από το χώρο 

κατοικίας σηµαίνει ότι η εργασία αυτή είχε προσωρινά χαρακτηριστικά. ∆εν 

απασχολούσε όλο το χρόνο των τεχνητών πιθανόν ήταν εποχική , οργανωµένη σύµφωνα 

µε τα καιρικά φαινόµενα και συνδυασµένη µε άλλες εργασίες. 

 

 

                                                 
256 P. Rappoport, Building the churches of Kievan Russia , Cambridge 1995, 85.  
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5. Υαλουργοί, έµποροι και χρήστες γυάλινων τεχνέργων 

 

Επιχειρώντας να µελετήσουµε την υαλουργία από τον 7ο ως τον 12ο αιώνα 

κινηθήκαµε σε δύο άξονες. Στο πρώτο µέρος της εργασίας προσπαθήσαµε να 

αξιοποιήσουµε τις διαθέσιµες µαρτυρίες ώστε να κατανοήσουµε τη διάδοση που είχαν τα 

γυάλινα τέχνεργα κατά τη µεσοβυζαντινή περίοδο. Στο δεύτερο µέρος ασχοληθήκαµε µε 

επιµέρους θέµατα σχετικά µε την οργάνωση της εργασίας του υαλουργού την 

εξασφάλιση πρώτων υλών, τις τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας και την εξειδίκευση 

της εργασίας σε αντιστοιχία µε την ποικιλία των γυάλινων τεχνέργων. 

 Πολλές από τις µαρτυρίες που αξιοποιήθηκαν είναι ευρύτερα γνωστές, σε αυτές 

προστέθηκαν και κάποιες που είχαν µείνει στο περιθώριο της έρευνας. Το αποτέλεσµα 

ήταν η συγκέντρωση ενός σηµαντικού αριθµού µαρτυριών που µας επέτρεψε να 

σχηµατίσουµε µια κατά το δυνατό επαρκή εικόνα για την παραγωγή και χρήση των 

γυάλινων τεχνέργων την περίοδο από τον 7ο στον 12ο αιώνα. Μπορούµε λοιπόν να 

σχηµατίσουµε µια πρώτη εικόνα για τους ανθρώπους που εργάζονταν σε όλο το δίκτυο 

παραγωγής γυάλινων τεχνέργων και για τους ανθρώπους που τα χρησιµοποιούσαν. Η 

εικόνα αυτή βέβαια απέχει ακόµα πολύ από το να είναι πλήρης. 

∆ιαθέτουµε τη µαρτυρία για  το διαθαλάσσιο εµπόριο για την εξεύρεση πρώτων 

υλών,  άρα για  ένα σύνθετο οικονοµικό δίκτυο που περιλάµβανε διαφορετικά στάδια 

εργασίας: συγκέντρωση πρώτων υλών και επεξεργασία για την κατασκευή αργού 

γυαλιού ή συγκέντρωση γυάλινων σκευών προς ανακύκλωση, εµπόριο του προϊόντος, 

επεξεργασία των τεµαχίων αργού γυαλιού για την κατασκευή τεχνέργων και τέλος τη 

διάθεση των τεχνέργων στην αγορά. Ένας µεγάλος αριθµός ανθρώπων, από τους τεχνίτες 

που κατασκεύαζαν αργό γυαλί, αυτούς που περισυνέλεγαν γυάλινα αντικείµενα προς 

ανακύκλωση και τους εµπόρους, ασχολούνταν συστηµατικά ή περιστασιακά µε το γυαλί 

πριν το γυαλί φτάσει στα εργαστήρια για να µετατραπεί σε τέχνεργο. 

Στη συνέχεια διάφορες οµάδες τεχνιτών κατασκεύαζαν γυάλινα τέχνεργα. 

Τεχνίτες-έµποροι που εργάζονταν σε µόνιµα εργαστήρια, συνήθως σε αστικά κέντρα, 

στο τόπο διαµονής τους και τεχνίτες που ενσωµατώνονταν στα συνεργεία µαστόρων, 

µετακινούνταν διαρκώς και εργάζονταν εποχικά. Και σε αυτή τη φάση, ένα ευρύ σύνολο 
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ανθρώπων, µε διαφορετικά χαρακτηριστικά ως προς τον τρόπο εργασίας και τον τρόπο 

διαβίωσης, συµµετείχαν µε κάποιο τρόπο στην παραγωγή γυάλινων τεχνέργων. 

Ένα ευρύτατο σύνολο ανθρώπων ήταν οι χρήστες αυτών των τεχνέργων.  

Τα γυάλινα είδη πολυτελείας, ιδιαίτερα προσεγµένα γυάλινα δοχεία και σµάλτα, 

χρησιµοποιούνταν από µια πολύ περιορισµένη κοινωνική οµάδα των ευγενών.  

Ακόµα οι εικαστικές και οι γραπτές µαρτυρίες σκιαγραφούν µικρές οµάδες που 

είχαν συγκεκριµένους λόγους να χρησιµοποιούν γυάλινα σκεύη. Ο λόγος για τους 

γραφείς και όσους ασχολούνταν µε την ιατρική που κατείχαν, ανάµεσα σε άλλα 

απαραίτητα σύνεργα, και γυάλινα δοχεία. 

Οι γραπτές πηγές µαρτυρούν και ένα σηµαντικό καταναλωτή γυάλινων σκευών, 

τα µοναστήρια. Όπως φαίνεται από τα τυπικά των µονών και τα θαύµατα του Αγίου 

Ευγενίου τα µοναστήρια είχαν στην κατοχή τους σηµαντικούς αριθµούς κοινών 

γυάλινων σκευών  που χρησιµοποιούσαν και για λατρευτικούς σκοπούς, αλλά κυρίως για 

να καλύπτουν πρακτικές ανάγκες φωτισµού, βρώσης και πόσης των µοναχών. 

Πέρα από την Εκκλησία και συγκεκριµένους «επαγγελµατίες», τα κοινά γυάλινα 

σκεύη απευθύνονταν σε ευρύ κοινό, ήταν οικονοµικά και κατασκευάζονταν µαζικά. 

Αντίστοιχα, τα γυάλινα κοσµήµατα κατασκευάζονταν σε µεγάλες ποσότητες. Γυάλινα 

σκεύη και κοσµήµατα κάλυπταν τις ανάγκες φωτισµού, βρώσης, πόσης και 

εµπλουτισµού της ένδυσης µεγάλων κοινωνικών οµάδων του Βυζαντίου.   
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7. Εικόνες 

 

 

 

 
 

 

 

Εικ.1.Θραύσµατα 

υαλοπινάκων από τον Ναό 

του Παντοκράτορα στην 

Κωνσταντινούπολη 
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Εικ.2. Serce Limani, 

 γυάλινα ευρήµατα. 
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Παναγία του Άρακος, Κύπρος. Στα πόδια των Ευαγγελιστών διακρίνονται δύο 

µελανοδοχεία, γεµάτα µέχρι τη µέση µε µελάνι. 

 

 
Martonara, Παλέρµο, διακρίνεται το µισογεµάτο µελανοδοχείο 
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Μηνολόγιο Βασιλείου, Vaticanus Graecus, 1613, p.383. , Στα παράθυρα διακρίνονται τα 

υαλοστάσια. 

 

 

 
Μηνολόγιο Βασιλείου, Vaticanus Graecus, 1613, p 314 Στα παράθυρα διακρίνονται τα 

υαλοστάσια. 
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Εικ.5 Serce Limani, γυάλινοι δίσκοι, απορρίµµατα υαλουργείου.  

 


