


Ο υαλοψός (υαλουργός) ,αναφέρεται σε : 

• πρώιμους βυζαντινούς κώδικες  

•  αγιολογικές μαρτυρίες 

• μεταγενέστερα κείμενα ,που 
επιβεβαιώνουν την ύπαρξη 
υαλουργικής δραστηριότητας στη 
βυζαντινή Κωνσταντινούπολη. 

 



• Το Επαρχικό Βιβλίο (912μ.Χ) δεν 

αναφέρει συντεχνία υαλουργών 

στην πρωτεύουσα.  

• Όμως τα θαύματα της Αγίας 

Φωτεινής μαρτυρούν την ύπαρξη 

υαλουργικού εργαστηρίου,όπου 

περιγράφεται φωτιά που ξέσπασε σε 

«εργαστήριον υελοψεστικόν». 



Οι υπόλοιπες πληροφορίες  βρίσκονται 

σε : 

• διάσπαρτους απογραφικούς 

καταλόγους 

• τυπικά μονών και νοταριακά κείμενα, 

που παραθέτουν μεταξύ άλλων και 

γυάλινα αντικείμενα ως μέρος του 

εξοπλισμού ενός μοναστηριού ή μιας 

μεσοαστικής κατοικίας. 



Το πιο πειστικό δείγμα υαλουργικής 

δραστηριότητας στη βυζαντινή 

πρωτεύουσα:. 

• Η εκκλησία του Αγίου Πολύευκτου 

βρισκόταν σε μια από τις 

σημαντικότερες οδικές αρτηρίες της 

Κωνσταντινούπολης . 

 

 



i. Τα γυάλινα αγγεία 6ο - 7ο αιώνα 

εκπροσωπούνται από: 

• ποτήρια κρασιού που στηρίζονται 

σε πόδι και απολήγουν σε δισκοειδή 

βάση. Είναι απλά, ακόσμητα και 

διαφανή, με απαλή πράσινη ή 

κιτρινωπή απόχρωση. 



• καντήλες και λυχνίες με τρεις 

λαβές 

• θραύσματα ορθογώνιων 

υαλοπινάκων σε διάφορες απαλές 

αποχρώσεις του κίτρινου, του 

λαδοπράσινου και του γαλάζιου. 





 

ii.  Δισκοειδή δείγματα ,είναι      

κατασκευασμένα με φύσημα του 

γυαλιού σε δίσκους.  

iii. Δύο επισμαλτωμένα θραύσματα 

αγγείων που έχουν έρθει στο φως, 

είναι μοναδικά. 
 

 



• Στις ανασκαφές των ναών 
Παντοκράτορος και Χώρας στην 
Κωνσταντινούπολη αποκαλύφθηκαν 
χρωματιστoί υαλοπίνακες (vitraux) 
που δημοσιεύθηκαν το 1963 . 

•  Η πρώτη ομάδα υαλοπινάκων έχει 
χρονολογηθεί περίπου στο 1126, ενώ 
η δεύτερη δέκα με είκοσι χρόνια 
νωρίτερα. 





 

Αδιάσειστη ένδειξη για την πολύ πρώιμη 
παρουσία της τεχνικής του vitrail στον 
ελλαδικό χώρο: 

• Η εύρεση θραυσμάτων υαλοπινάκων 
διαφόρων σχημάτων και χρωμάτων στη 
βασιλική εκτός των τειχών των 
Φιλίππων  

• Πρόσφατες χημικές αναλύσεις απέδειξαν 
ότι οι δυτικοευρωπαϊκοί καθεδρικοί ναοί 
ήταν διακοσμημένοι με υαλοπίνακες 
διαφορετικής τεχνολογικής παράδοσης.  



• Γυάλινα κοσμήματα, φυλαχτά, 

σταθμία και περίκλειστα σμάλτα, 

πολλά από τα οποία έχουν αποδοθεί 

σε εργαστήρια της αυτοκρατορικής 

αυλής καθώς μοιάζουν με τα 

περικάρπια των ακολούθων της 

αυτοκράτειρας Θεοδώρας που 

απεικονίζονται στον ψηφιδωτό 

διάκοσμο του Αγίου Βιταλίου στη 

Ραβέννα .  



• Ο Θησαυρός του Αγίου Μάρκου 

περιλαμβάνει μια σειρά πολυτελών 

αγγείων ,ήταν τμήμα των λαφύρων των 

σταυροφόρων από την 

Κωνσταντινούπολη (1204).  

• Το πιο γνωστό από αυτά, η κούπα του 

Αγίου Μάρκου , εκτός από τη χρυσή 

διακόσμηση φέρει και αδιαφανές 

πολύχρωμο σμάλτο.  



• Γυάλινες ψηφίδες ,παράγονταν σε 

ευρεία κλίμακα και σε διάφορα 

μέρη. Η Κωνσταντινούπολη 

εξελίχθηκε σε σημαντικό κέντρο 

παραγωγής ψηφίδων ποικίλων 

χρωμάτων, αφού ο ψηφιδωτός 

διάκοσμος ήταν ο πιο βασικός 

τρόπος διακόσμησης των ναών και 

των παλατιών.  

 



  Θα μπορούσε λοιπόν κανείς να υποθέσει ότι η 

Κωνσταντινούπολη δεν αποτελούσε σημαντικό 

κέντρο παρασκευής γυάλινων αντικειμένων. Ίσως 

παρήγαγε όσα χρειαζόταν ώστε να είναι αυτάρκης. 

Πιθανότατα το γυαλί εισαγόταν ως πρώτη ύλη και το 

επεξεργάζονταν οι υαλουργοί δευτερογενώς. 

Εξάλλου η επαναχρησιμοποίηση τριμμάτων γυαλιού 

ήταν μέσα στο πλαίσιο της εργασίας των υαλουργών 

κάθε εποχής. Εν προκειμένω, το ναυάγιο του 11ου 

αιώνα στο Serçe Limani απέναντι από τη Ρόδο 

μετέφερε σχεδόν τρεις τόνους γυαλί προς 

επεξεργασία. Κατευθυνόταν, σε κάποιο βυζαντινό 

κέντρο. Γιατί όχι στην Κωνσταντινούπολη; 



















• Εγκυκλοπαίδεια Μίζωνος Ελληνισμού 

• Μουσείο Πολιτισμού Και Αθλητισμού 

• Βυζαντινή Αρχαιολογία – Βικιπαίδεια  
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