
ΓΥΑΛΙ  

ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΗ 



 Το πυρίτιο βρίσκεται στην 14η ομάδα του περιοδικού πίνακα, στην ίδια ομάδα με τον άνθρακα, 

αλλά στην επόμενη περίοδο. Είναι το δεύτερο σε αναλογία στοιχείο στο στερεό φλοιό της Γης και σε 

αντίθεση με τον άνθρακα δε βρίσκεται ελεύθερο στη φύση. 

   Το πυρίτιο συναντάται επίσης σε ορισμένα ορυκτά (άστριοι, μαρμαρυγίες, άργιλοι) και στους 

ημιπολύτιμους λίθους τοπάζι και ζιρκόνιο.  

   Η κυριότερη ένωσή του είναι το διοξείδιο του πυριτίου (SiO2) που συνιστά τους διάφορους 

χαλαζίες είτε σε κρυσταλλική μορφή (χαλαζίας, αμέθυστος) είτε σε άμορφη (όνυχας, οπάλιος, αχάτης κ.ά.). 

Το μεγαλύτερο όμως μέρος του διοξειδίου του πυριτίου απαντάται με τη μορφή της κοινής πυριτικής άμμου 

(άμμος θάλασσας). 

   Το πυρίτιο και οι ενώσεις του έχουν πολλές βιομηχανικές χρήσεις. Το ίδιο το πυρίτιο είναι κύριο 

συστατικό των περισσότερων ημιαγωγικών συστημάτων και των μικροτσίπ. Ακόμη, στη μορφή του χαλαζία 

και διαφόρων πυριτικών ενώσεων σχηματίζει χρήσιμα υαλικά, τσιμέντα και κεραμικά προϊόντα. Επίσης 

χρησιμοποιείται για την κατασκευή ρολογιών, πετραδίων αλλά και στα φωτοβολταϊκά.  Είναι ακόμη ένα 

κύριο συστατικό των σιλικόνων, μια τάξη πολυμερών που περιέχουν πυρίτιο, άνθρακα, οξυγόνο και 

υδρογόνο. 



ΓΥΑΛΙ 

          Γενικά 

   Το γυαλί είναι εύθραυστο, σκληρό, άμορφο στερεό, κακός αγωγός του ηλεκτρισμού και της θερμότητας. Στη φύση υπάρχει με τη μορφή του 

φυσικού γυαλιού, που δημιουργείται κατά την ταχεία άνοδο και ψύξη του μάγματος στην επιφάνεια της Γης. Κυριότερες μορφές φυσικού γυαλιού είναι ο 

οψιδιανός και ο περλίτης, μορφές που απαντούν και στον ελλαδικό χώρο (στα νησιά Νίσυρο και Μήλο). 

 Βασικοί τύποι 

Κοινό γυαλί:  Το κοινό γυαλί είναι φθηνό στην κατασκευή του και παρουσιάζει οπτικές και φυσικές ιδιότητες κατάλληλες για την κατασκευή κοινών 

αντικειμένων, όπως υαλοπίνακες και οικιακά σκεύη (ποτήρια, φιάλες, δοχεία τροφίμων . Είναι, επίσης, βιολογικά αδρανές και δεν επηρεάζεται από την ύπαρξη 

βακτηρίων ή μυκήτων. 

Γυαλί μολύβδου:  Έχει υψηλή ανθεκτικότητα, τα αντικείμενα που δίνει είναι εξαιρετικά στιλπνά και παρουσιάζει υψηλό δείκτη διάθλασης. Οι δύο τελευταίες 

ιδιότητες το κάνουν υλικό ιδιαίτερα κατάλληλο για την κατασκευή διακοσμητικών αντικειμένων αλλά και (ακριβών) ειδών οικιακής χρήσεως, όπως ποτήρια, 

ανθοδοχεία κτλ.  Και για την κατασκευή  ειδικών υαλοπινάκων. 

  

Γυαλί βορίου: Είναι γνωστότερο με την εμπορική ονομασία «Pyrex». Το γυαλί αυτό είναι  ανθεκτικό στις απότομες μεταβολές θερμοκρασίας και περισσότερο 

δύστηκτο. Χρησιμοποιείται για την κατασκευή εργαστηριακών οργάνων και συσκευών, συσκευασίες φαρμακευτικών  προϊόντων,  σε λαμπτήρες υψηλών 

αποδόσεων (π.χ. προβολέων) αλλά και για οικιακές εφαρμογές.  Παρουσιάζει, επίσης, χαμηλό συντελεστή διαστολής, πράγμα που δίνει μεγαλύτερη ακρίβεια 

μετρήσεων στα πειράματα. 

Υαλόνημα:  Κατασκευάζεται από ποικίλους τύπους γυαλιού σε μορφή νήματος με πολλαπλές χρήσεις, όπως  κατασκευή μονώσεων  ,υφαντικές δομές που 

χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση κατασκευών από πλαστικό, όπως κράνη, μικρά σκάφη, σασί αυτοκινήτων, σωληνώσεις κτλ. . Μια πιο πρόσφατη εφαρμογή 

του υαλονήματος  είναι η κατασκευή οπτικών ινών, που χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση φωτεινών σημάτων, παρακάμπτοντας το ευθύγραμμο της διάδοσης 

του φωτός.  Οι οπτικές ίνες  χρησιμοποιούνται, επίσης, στην τεχνολογία των τηλεπικοινωνιών. Χάρη στη χρήση τους αναπτύχθηκαν πολύ η τηλεφωνία, τα 

δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο .  

  

Ειδικοί τύποι 

Γυαλί αργιλίου:  Το γυαλί αυτού του τύπου είναι ιδιαίτερα θερμοανθεκτικό και χρησιμοποιείται σε θαλάμους καύσεων, σε γυαλιά οργάνων μέτρησης υψηλών 

θερμοκρασιών και σε λαμπτήρες αλογόνου, στους οποίους η θερμοκρασία αυτού του γυαλιού μπορεί να φθάσει και τους 750οC. 

  

  

Γυαλί αλκαλίων - βαρίου: Χωρίς αυτό τον τύπο γυαλιού, η χρήση οθονών για υπολογιστές και τηλεοράσεις θα ήταν πολύ επικίνδυνη: Η Οθόνη καθοδικών 

ακτίνων, από τον τρόπο λειτουργίας της, παράγει ιδιαίτερα επικίνδυνες ακτινοβολίες (Ακτίνες Χ), οι οποίες απορροφώνται από αυτόν τον τύπο γυαλιού, που 

περιέχει εκτός από οξείδιο του μολύβδου σε χαμηλό ποσοστό, και οξείδιο του βαρίου και του στροντίου .  

  

  

Κεραμικό γυαλί: Είναι γυαλί με οξείδια του αργιλίου και του λιθίου να συμμετέχουν στη σύστασή του και, λόγω θερμοανθεκτικότητας, έχει βρει εφαρμογή ως 

πυρίμαχο διάφανο υλικό σε θύρες κλιβάνων, κατόπτρων τηλεσκοπίων, υαλοποίησης πλακιδίων διαστημοπλοίων, αλλά και σε οικιακές συσκευές 

(υαλοκεραμικές εστίες μαγειρέματος κτλ.).  

  

  

Οπτικά γυαλιά: Δεν έχουν σταθερή σύσταση, αλλά αυτή ποικίλει ανάλογα με τον τύπο που απαιτείται κάθε φορά. Τα συναντούμε στην κατασκευή γυαλιών 

οράσεως και ηλίου, σε συσκευές όπως φωτογραφικές μηχανές, βιντεοκάμερες και μικροσκόπια (κατασκευή φακών) και σε συσκευές ακριβείας (οπτικά όργανα 

πλοήγησης, κάτοπτρα, τηλεσκόπια κτλ.).  

  

 

 



 Το γυαλί παρασκευάζεται με σύντηξη χαλαζιακής άμμου, η οποία αποτελεί το βασικό συστατικό του, 

ενός ή περισσότερων  συλλιπασμάτων  και ενός ή περισσότερων  σταθεροποιητών. Αν δεν χρησιμοποιηθεί 

σταθεροποιητής, τότε το γυαλί γίνεται εύθρυπτο και αποσαθρώνεται από το νερό. Το κοινό γυαλί 

παρασκευάζεται με σύντηξη χαλαζιακής άμμου (SiO2) (73,7%), ανθρακικού νατρίου (κοιν. Σόδα, Na2CO3)) 

(16%), οξειδίου του καλίου (K2O) (0,5%) ,ανθρακικού ασβεστίου (κοιν. ασβεστόλιθου CaCO3) (5,2%), 

ανθρακικού μαγνησίου (MgCO3) (3,6%) και οξειδίου του αργιλίου (Al2O3) (1%) . Ανάλογα με τον τύπο και το 

ποσοστό των παραπάνω λαμβάνονται και οι διάφοροι τύποι γυαλιού. Με αντικατάσταση της σόδας από ποτάσα 

(K2CO3) παράγεται γυαλί πιο σκληρό και πιο διαφανές από το κοινό, ενώ αν στο μείγμα προστεθούν και οξείδια 

του μολύβδου παράγονται τα διάφορα κρύσταλλα. Με την προσθήκη οξειδίων διαφόρων στοιχείων 

παρασκευάζονται ειδικά γυαλιά, όπως τα θερμοανθεκτικά (pyrex) και τα έγχρωμα γυαλιά. Το γυαλί, αφού 

παρασκευαστεί ως πρώτη ύλη, μπορεί να πάρει το επιθυμητό σχήμα με τρεις τρόπους: Όταν θερμαίνεται  είτε 

με εμφύσηση (φυσητό γυαλί) είτε με τη βοήθεια καλουπιών είτε με συσκευές που δημιουργούν φύλλα 

(«ελάσματα») γυαλιού. 
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ 
 

Η φύση δημιούργησε το γυαλί πολύ πριν τον άνθρωπο. Οι αρχαίοι λαοί κατασκεύαζαν βέλη, μαχαίρια και 

άλλα εργαλεία καθημερινής χρήσης από ένα μαύρο λαμπερό ηφαιστειογενή βράχο τον "οψιδιανό". 

Υπάρχει μια μαρτυρία για την υποτιθέμενη εύρεση του γυαλιού που τοποθετείται στο έτος 77 π.Χ. και έχει 

γραφτεί από τον Πλίνιο τον Πρεσβύτερο. Ο Ρωμαίος ιστορικός αναφέρεται σε Φοίνικες ναυτικούς που 2000 χρόνια 

πριν από την εποχή του, διέπλευσαν το ποταμό Βήλο, κατά μήκος των ακτών της Συρίας. Κατά το σούρουπο, οι 

έμποροι άραξαν σε μια αμμουδιά στην όχθη του ποταμού, για να ζεστάνουν το φαγητό τους. Για να στηρίξουν τα 

μαγειρικά τους σκεύη χρησιμοποιούσαν τεμάχια από φυσική σόδα (νάτριο) που είχανε φορτωμένη στο πλοίο τους. 

Μόλις ήρθε σε επαφή με την φωτιά , το λευκόπυρο νάτριο έλιωσε, και μαζί με την άμμο της όχθης του ποταμού 

δημιούργησε μια υαλώδη μάζα. 

Βέβαια η περιγραφή του Ρωμαίου ιστορικού είναι διανθισμένη, αφού σήμερα γνωρίζουμε ότι για να 

λιώσουμε τα απαραίτητα υλικά για την παρασκευή γυαλιού πρέπει να φθάσουν σε θερμοκρασίες πάνω από 1.000 

°C. 

Οι Αιγύπτιοι μπορούν να θεωρούνται σήμερα οι πρώτοι υαλουργοί και τα πρώτα γυάλινα μπουκάλια 

χρονολογούνται γύρω στο 1500 π.Χ. 

 



Η επανάσταση στην υαλουργία ήρθε γύρω στον 1ο αιώνα, όταν Σύριοι υαλουργοί είχαν την ιδέα να 

χρησιμοποιήσουν ένα μεταλλικό σωλήνα και φυσώντας να δημιουργήσουν στο άλλο άκρο του σχήματα από γυαλί. 

Κατά τη διάρκεια της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας η τέχνη μεταφέρεται στην Ρώμη. Ρωμαίοι υαλουργοί 

δημιουργούν κομψοτεχνήματα από γυαλί. Ήξεραν μάλιστα να κόβουν, να διακοσμούν και να χρωματίζουν το γυαλί 
χρησιμοποιώντας διάφορες χρωματικές ουσίες.  Επίσης  παράθυρα από  χυτό γυαλί, αν και με κακές οπτικές 

ιδιότητες, άρχισαν να  εμφανίζονται στα σημαντικότερα κτίρια της Ρώμης και στις πιο πολυτελείς βίλες της 

Πομπηίας. 

Με την πτώση της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, η ιστορία του γυαλιού μεταφέρεται σε άλλες περιοχές όπως η 
Ελλάδα και η Μικρά Ασία, με έδρα την Κωνσταντινούπολη. Ακόμη εκείνη την εποχή η  Αλεξάνδρεια παρέμεινε 

η σημαντικότερη περιοχή παραγωγής γυαλιού  στην ανατολή, παράγοντας είδη πολυτελείας κυρίως για εξαγωγή. 

Το διάσημο Βάζο του Πόρτλαντ είναι ίσως το καλύτερο γνωστό δείγμα της επιδεξιότητας των υαλουργών της 

Αλεξάνδρειας. 

 

 

 



Οι έλληνες τεχνίτες φτάνουν την τέχνη σε ψηλά επίπεδα και μικρές πολύχρωμες ψηφίδες, χαρακτηριστικές 
της τέχνης του ψηφιδωτού, διακοσμούν πλέον τις εκκλησίες.  

Με την πτώση της Κωνσταντινούπολης στους Σταυροφόρους, η  Ενετική κυβέρνηση αποφάσισε να καλέσει 

στη Βενετία τους ικανότερους και διασημότερους τεχνίτες του γυαλιού. Θέσπισε, μάλιστα, ευνοϊκούς νόμους και 

εξέδωσε αυστηρό διάταγμα που εξασφάλιζε στην Βενετία την αποκλειστικότητα του έργου των τεχνιτών που 

φυσούσαν και έδιναν σχήμα στο γυαλί (νήσος Μουράνο).  Ο 11ος αιώνας είδε επίσης την εξέλιξη, από τους 

Γερμανούς υαλουργούς, μιας τεχνικής - η οποία αναπτύχθηκε περαιτέρω από τους Βενετσιάνους τεχνίτες τον 13ο 

αιώνα - για την παραγωγή επίπεδων φύλλων γυαλιού.  

Μετά τον 13ο αι μ.Χ. οι τεχνικές της υαλουργίας διαδόθηκαν από τη Βενετία σε όλη την Ευρώπη. Στην 
Βρετανία παρατηρούμε εξέλιξη στην τεχνολογία του γυαλιού κατά τους τελευταίους αιώνες. . Με την ίδρυση της 

Βρετανικής Εταιρίας Υαλοπινάκων το 1773, η Αγγλία κατέστη το κέντρο του κόσμου όσον αφορά τους 

ποιοτικούς υαλοπίνακες παραθύρων. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία, που το λείο, κατάλληλο για παράθυρα 

γυαλί, ήταν διαθέσιμο και προσιτό για τους περισσότερους ιδιοκτήτες σπιτιών. Την δεκαετία του 1870, παράγεται  

διαυγές γυαλί μεγάλης αντοχής το οποίο μπορεί πλέον να χαραχθεί.    Αργότερα αναπτύσσεται  μια καινούργια 

διαδικασία για την παραγωγή επίπεδου γυαλιού με καλή ποιότητα οπτικής περατότητας.  Η Ευρωπαϊκή 

τεχνογνωσία στον τομέα της υαλουργίας, εισήχθη στην Αμερική, μετά την Αμερικανική Επανάσταση, αφού μέχρι 

τότε η Αγγλία φοβούμενη των ανταγωνισμό απαγόρευε την υαλουργία στην Αμερική. Έτσι άρχισε σταδιακά η 

άνθηση της υαλουργίας και στην Αμερική. 



ΤΟ ΓΥΑΛΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΤΕΧΝΗ 

 
Το γυαλί αποτελεί ήδη από την αρχαιότητα την πρώτη ύλη για την κατασκευή αντικειμένων πολυτελείας και 

καθημερινής χρήσης. Πριν από το γυαλί είχαν επινοηθεί άλλες υαλώδεις ύλες. Παρασκευάζονταν από τα ίδια 

βασικά συστατικά με το γυαλί αλλά σε διαφορετικές αναλογίες και ακολουθώντας άλλες τεχνικές διαδικασίες. 

Μερικές από αυτές ήταν:  η Φαγεντιανή,  για την κατασκευή πολύτιμων αντικειμένων και  το  Αιγυπτιακό  κυανό  

για την κατασκευή μικροαντικειμένων . 

 Η υαλουργία στην αρχαιότητα είχε φτάσει σε υψηλά επίπεδα. Στον ελλαδικό χώρο, ξέρουμε με βεβαιότητα 

ότι υπήρχε εργαστήριο υαλουργίας στη Ρόδο. Τον 5ο αι. π.Χ. κατασκευάζονταν εκεί  πολύχρωμα μυροδοχεία, 

ενώ τον 3ο και τον 2ο αι. π.Χ.  χάντρες.      

 

 

 

 

 
Μυκηναϊκές χάντρες και  

Λίθινη ρήτρα 

 

 



Πήλινος αμφορίσκος, καλυμμένος από αδιαφανές γαλάζιο 

γυαλί. Χρησιμοποιούνταν ως αρωματοδοχείο. 

 



  
 Στη Μακεδονία υπάρχουν ενδείξεις για υαλουργική δραστηριότητα τουλάχιστον 

από τον 4ο αι. π.Χ. 

  

Τοπική παραγωγή στη Μακεδονία αποτελεί το άχρωμο γυαλί. Από αυτό φτιάχνονται 

ένθετα διακοσμητικά στοιχεία επίπλων, αγγεία πόσης, δακτυλίδια και δακτυλιόλιθοι με 

παραστάσεις. Όλα είναι αντικείμενα πολυτελείας και όχι καθημερινής χρήσης. Τοπική 

παραγωγή στη Μακεδονία αποτελεί το άχρωμο γυαλί. Από αυτό φτιάχνονται ένθετα 

διακοσμητικά στοιχεία επίπλων, αγγεία πόσης, δακτυλίδια και δακτυλιόλιθοι με παραστάσεις. 

Όλα είναι αντικείμενα πολυτελείας και όχι καθημερινής χρήσης.         

 

 

 

 

 

 
 

 Αλάβαστρο από αδιαφανές μπλε γυαλί 

 



          Έως τον 1ο αι. π.Χ. κατασκευάζονταν: Μικρά αγγεία για τη διατήρηση αρωματικών, καλλυντικών 

και φαρμακευτικών ουσιών , σκεύη συμποσίου, αναθήματα, κοσμήματα, παιχνίδια (πεσσοί, αστράγαλοι, 

κύβοι), διακοσμητικά στοιχεία επίπλων (ενθέματα) 

 

 

                                                                         

Επιτραπέζιο παιχνίδι με γυάλινους   πεσσούς  



 Μετά τον 1ο αι. π.Χ. κατασκευάζονταν: Αγγεία για τη μεταφορά και διατήρηση αρωμάτων, ελαίων και 

φαρμακευτικών ουσιών, σύνεργα καλλωπισμού (κουταλάκια, σπάτουλες, αναδευτήρες), σκεύη για καλλυντικές 

ουσίες,  σύνεργα φαρμακευτικής και αλχημείας, μπουκάλια για μεταφορά και αποθήκευση υγρών, επιτραπέζια 

σκεύη, κοσμήματα, τεφροδόχη αγγεία, λυχνάρια, ψηφιδωτά. 

Κομψή, χειροποίητη 

πρόχους από φυσητό 

γυαλί, πιθανότατα 

συριακής προέλευσης. 

3ος αι. π.Χ.   

Αμφορίσκος από φυσητό 

διάφανο γυαλί. Οι 

ακανόνιστες λαβές έχουν 

κατασκευαστεί χωριστά 

από σκούρο γαλάζιο 

γυαλί.  4ος αι. π.Χ. 



 Εκτός όμως από αντικείμενα όπως τα παραπάνω, μεγεθυντικοί φακοί, κρύσταλλοι, σφαίρες 

κλπ. έχουν βρεθεί σε πολλούς αρχαιολογικούς χώρους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.  

 

 

Μεγάλος αριθμός κρυστάλλινων φακών έχει βρεθεί  σε Ασσυριακούς 

αρχαιολογικούς χώρους, στην Αίγυπτο, στην Τροία , στην Έφεσο και στην Κρήτη, 

όπως στα μάτια του μινωικού ρυτού ταύρου. 



Ρωμαϊκός γυάλινος φακός 

στο Αιγυπτιακό Μουσείο του 

Καΐρου.  

. 

Ο φακός του 

Προμηθέα, 6ος αι. 

π.Χ. ,  με εγχάραξη 

για να μετατραπεί  σε  

δαχτυλίδι                                                                                                          

Ξύλινο ξόανο αγνώστου 

ανδρός, Αίγυπτος  2.400 

π.Χ. Οι κερατοειδείς 

χιτώνες είναι 

κατασκευασμένοι από 

γυαλισμένους κρυστάλλους. 



Στα τέλη του 20ού αιώνα το γυαλί άρχισε, εκτός από τις γνωστές χρήσεις του στην 

καθημερινή ζωή , να χρησιμοποιείται και από καλλιτέχνες για να εκφράσει τις εικαστικές τους 

προθέσεις δημιουργώντας πρωτότυπα, μοναδικά κομμάτια. Αυτή η τέχνη αναφέρεται σαν "Art 

Glass". Διάσημα μουσεία και γκαλερί συνέλεξαν αυτήν την τέχνη και πλέον διδάσκεται σε σχολές 

για το γυαλί στην Ευρώπη, την Αμερική, την Ιαπωνία και σε άλλα μέρη του κόσμου. 



Υαλογραφία είναι: "Χρωματισμένο γυαλί που χρησιμοποιείται για να κατασκευάσει κανείς διακοσμημένα 

παράθυρα ή άλλα αντικείμενα, τα οποία διαπερνά το φως".  Η τέχνη αυτή καθιερώθηκε να λέγεται και Βιτρώ .  

Χαρακτηριστικά δείγματα υαλογραφίας αποτελούν οι πολύχρωμοι φεγγίτες των καθεδρικών ναών της Ευρώπης. 

Ως τεχνική, διαθέτει μακρά ιστορία, που ξεκινά από την αρχαία Αίγυπτο.  

 

Επίσης το γυαλί είναι το υλικό που χαρακτηρίζει την αρχιτεκτονική του 21ου αιώνα και δεσπόζει σε κάθε 

σύγχρονο οικοδόμημα. 

Τεράστιος θόλος από γυαλί και    τιτάνιο 

(Εθνικό Θέατρο Κίνας) . Βιτρώ 


