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Οι συντεχνίες (ισνάφια) στο Βυζάντιο
 Στο Βυζάντιο, από τα χρόνια του Κωνσταντίνου η άσκηση των

επαγγελμάτων ελεγχόταν από το κράτος και ήταν οργανωμένη σε
συντεχνίες. Τα χαρακτηριστικά και η λειτουργία κάθε συντεχνίας
ορίζονταν σαφώς από τους νόμους και δεν ή επιτρεπόταν να ανήκει
κάποιος σε δύο συντεχνίες συγχρόνως.

 Οι συντεχνίες ήταν ενώσεις, ή σωματεία, εργαζομένων στις πόλεις, που
τελούσαν υπό την εποπτεία του κράτους και απέβλεπαν στην
προστασία των συμφερόντων των μελών τους, στη μετάδοση
τεχνογνωσίας (διά της μαθητείας), αλλά κυρίως στον καλύτερο έλεγχο
των οικονομικών του Κράτους ενώ ασκούσαν και πολιτική επιρροή.

 Κάθε συντεχνία διατηρούσε τα εργαστήρια ή τα μαγαζιά της σε
συγκεκριμένη περιοχή της πόλης. Για να γίνει κανείς δεκτός σε μια
συντεχνία έπρεπε πρώτα να προταθεί από πέντε μέλη της συντεχνίας κι
ύστερα να πάρει έγκριση από τον έπαρχο.

 Οι πρωτομαστόροι των ισναφιών εφτάναν στα ανώτερα αξιώματα και
στην Πόλη είχαν και ψήφο ισχυρή για την εκλογή του Πατριάρχη στον
εκκλησιαστικό θρόνο.



Οι συντεχνίες της πρωτεύουσας τελούσαν υπό τον άμεσο 

έλεγχο του επάρχου της Πόλης.



Το Επαρχικόν Βιβλίον

 Το Επαρχικόν Βιβλίον, ένα είδος κώδικα των συντεχνιών εξεδόθη από 
τον Λέοντα ς΄ τον Σοφό (886-912). 

 Τα 21 κεφάλαιά του στόχευαν στη ρύθμιση και στον έλεγχο των 
δραστηριοτήτων των συντεχνιών και στην άσκηση από μέρους τους 

σωστής πολιτικής ανεφοδιασμού της Βασιλεύουσας . 



Το Επαρχικόν Βιβλίον
 Οι ταβουλάριοι ή συμβολαιογράφοι.

 Οι αργυροπράται και οι τραπεζίται.

 Όσοι ασχολούνταν με την παραγωγή και πώληση υφασμάτων και ενδυμάτων.
Οι σηρικάριοι στα εργαστήριά τους ύφαιναν, έβαφαν, έκοβαν και τύλιγαν σε
κυλίνδρους το κατεργασμένο από καταρταρίους ή το ακατέργαστο μετάξι των
μεταξοπρατών.

 Οι μυρεψοί εμπορεύονταν μυρεψικά (καρυκεύματα, αρώματα πχ ο μόσχος, το
λιβάνι και η σμύρνα, χρωστικές) και έστηναν στη σειρά τα αβάκιά τους στη Μέση
οδό, από τη Χαλκή Πύλη μέχρι το Μίλιον, κοντά στην Αγία Σοφία. . Οι πρώτες
ύλες της αρωματοποιίας εισάγονταν κυρίως από την Ανατολή μέσω των
Αράβων και των Τραπεζούντιων εμπόρων και οι μυρεψοί ήταν, υπεύθυνοι για
την καθαρότητα των υλικών που χρησιμοποιούσαν.

 Οι κηρουλάριοι προμηθεύονταν κερί από ξένους, κυρίως Βουλγάρους (αλλά και
Ρώσους), και την Εκκλησία, μπορούσαν δε να αγοράσουν μόνο την αναγκαία
ποσότητα λαδιού. Οι σαπωνοπράται παρασκεύαζαν με στάχτη, λάδι και άλλα
υλικά και πωλούσαν το κοινό και το πολυτελές σαπούνι, επιτρεπόταν όμως να
εισαγάγουν σαπούνι από το εξωτερικό. Οι σαλδαμάριοι (παντοπώλες) διέθεταν
στην αγορά τρόφιμα.

 Οι σχετικοί με το κρέας: μακελλάριοι (κρεοπώλες), οι προβατάριοι (ιδιοκτήτες
κοπαδιών προβάτων.

 Οικοδόμοι, επιπλοποιούς (λεπτουργοί), λιθοξόοΙ (μαρμαράριοι), γυψοπλάστες,
θυροποιούς (ασκοθυράριοι), βαφείς (ζωγράφοι)



Τα μέταλλα

 Τα μέταλλα (σίδηρος, χαλκός, μόλυβδος, κασσίτερος, ασήμι και
χρυσός) προέρχονταν από ορυχεία κυρίως της ανατολικής Μακεδονία
και της Μικράς Ασίας, της Παφλαγονίας, του Πόντου, της Κιλικίας, και
της βόρειας Συρίας, αλλά και μικρά μεταλλωρυχεία του Αιγαίου, όπως
της Τρωάδας, της Χαλκιδικής, του Παγγαίου και της Θάσου. Η εξόρυξη
και η επιτόπια κατεργασία των μεταλλευμάτων γινόταν με
πατροπαράδοτες μεθόδους, σε χρήση ήδη από τη Ρωμαϊκή εποχή, και
γι’ αυτό η καθαρότητα των μετάλλων ήταν πολύ μικρή. Ωστόσο, οι
χρυσοεψέται αναλάμβαναν τη βελτίωση της καθαρότητας του χρυσού,
ενώ οι ζυγοστάται ήταν ειδικοί υπάλληλοι, που έλεγχαν την καθαρότητα
των μετάλλων.

 Για τη Χημεία δεν υπήρχαν τα επιστημονικά εργαστήρια ή τα
ερευνητικά κέντρα, ούτε τα αποτελέσματα των σχετικών ερευνών
ανακοινώνονταν σε επιστημονικά συνέδρια, όπως γίνεται σήμερα.



Τα μέταλλα
 Κατά την Ύστερη Αρχαιότητα τα κέντρα παραγωγής προϊόντων από

πολύτιμα μέταλλα ήταν πολλά και διάσπαρτα σε όλη την αυτοκρατορία
(Κωνσταντινούπολη, Αντιόχεια, Δαμασκός, Ταρσός, Κύπρος). Τον 10ο
αιώνα αντικείμενα από χρυσό και ασήμι κατασκευάζονταν αποκλειστικά
στην Κωνσταντινούπολη και ίσως σε ελάχιστα εμπορικά κέντρα, όπου
οι ανασκαφές έχουν φέρει στο φως μήτρες κοσμημάτων, όπως στην
Κόρινθο, καθώς και σε πρωτεύουσες κρατών που τελούσαν υπό την
επιρροή του Βυζαντίου, όπως η Πλίσκα και το Κίεβο.

 Στο μέσο Βυζάντιο περιορισμένες είναι οι αναφορές για πολύτιμα σκεύη
που ήταν εκτεθειμένα στο παλάτι ή που ο αυτοκράτορας έστελνε ως
διπλωματικά δώρα σε ηγεμόνες άλλων χωρών – τον 14ο αιώνα μόνον ο
βαθύπλουτος Θεόδωρος Μετοχίτης (1260-1332) χρησιμοποιούσε
ασημένια σκεύη για το πλύσιμο των χεριών και των ποδιών του.

 Η διακόσμηση πολύτιμων σκευών γίνονταν σε ειδικά χρυσοχοεία, που
αναλάμβαναν και επιχρυσώσεις ασημένιων αντικειμένων με την τεχνική
της θέρμανσης υδραργυρούχου χρυσού και εν συνεχεία την εξάτμιση
του υδραργύρου.



Τα μέταλλα

 Ο γνωστός λόγιος Βησσαρίων σε υπόμνημά του προς τον Κωνσταντίνο 
ΙΑ’ Παλαιολόγο έκανε έκκληση για μεταφορά τεχνολογίας από τη Δύση 
με την εγκατάσταση μηχανικών μύλων και μεγάλων υδροκίνητων 
φυσερών στα μεταλλεία για την απόπλυση και τον διαχωρισμό των 
μεταλλευμάτων. 

 Η οικονομική δυσπραγία του κράτους στα χρόνια λίγο πριν από την 
Άλωση δεν επέτρεψε την μεταφορά τέτοιας τεχνολογίας.

 Είναι απίθανο όσοι εργάζονταν σε τέτοια εργαστήρια να είχαν κάποια 
γνώση της αλχημικής γραμματείας: αυτά τα συγγράμματα είναι γνωστά 
ήδη από  την Ύστερη Αρχαιότητα, αλλά ακόμη σήμερα υπάρχουν 
δυσκολίες στην ερμηνεία τους. 



Eργοτάξιο της βυζαντινής εποχής. Μικρογραφία χειρογράφου. Χρονικό 
Ιωάννη Σκυλίτζη 13ος αι. Μαδρίτη, Biblioteca Nacional



Η αλχημεία στο Βυζάντιο
 Η φιλοσοφική θεμελίωση της αλχημείας βασίστηκε στην ιδέα περί

«συμπαθείας» των φυσικών φαινομένων, που εκφράστηκε κυρίως με
τις θεωρίες νεοπλατωνικών φιλοσόφων, όπως του Ποσειδωνίου, του
Πρόκλου και του Ιάμβλιχου. Επιπλέον, η αλχημεία στηρίχθηκε στην
γνώση της βαφικής στην Αίγυπτο και οδήγησε στην ιδέα του
μετασχηματισμού των λίθων και των μετάλλων. Πράγματι, δεν είναι
τυχαίο ότι ανάμεσα σε περίπλοκες και ασαφείς μεθόδους παρασκευής
χρυσού ή αργύρου υπάρχουν και οδηγίες για τη χρήση της πορφύρας.

 Τα λιγοστά χειρόγραφα που διασώζουν αλχημικά πονήματα δείχνουν
ότι οι Βυζαντινοί δεν αντέγραψαν μόνον τις παλαιές συνταγές, αλλά
στις ήδη γνωστές πρόσθεσαν στοιχεία από μαγικές οδηγίες. Η
κυκλοφορία των χειρογράφων αυτών ήταν αναμφισβήτητα
περιορισμένη.



Η Χημεία στο Βυζάντιο

 Οι Βυζαντινοί χρησιμοποιούσαν τον όρο «χημεία», για να 
αποδώσουν το φιλοσοφικό και πρακτικό σύστημα που σήμερα 
ονομάζουμε αλχημεία, αλλά με ορθογραφία που ποικίλλει. 

 Ο Πλούταρχος διηγείται τι οι Αιγύπτιοι  ονόμαζαν τη χώρα  τους 
Χημία, δηλαδή μαύρη γη, εξ αιτίας του εύφορου μαύρου χώματός 
της. 

 Επίσης χρησιμοποιείται και ο τύπος χυμεία που ανάγεται 
ετυμολογικά σε παράγωγα  του ρήματος χέω.



Οι υποδιαιρέσεις του Βυζαντινού νομίσματος 

 Χρυσό νόμισμα: το Σόλδιο. 

Ζύγιζε 4,54 γραμμάρια (24 καρατίων) και

αποτέλεσε μια σταθερή αξία για τις διεθνείς συναλλαγές 

έως τον 11ο αιώνα. 

 Αργυρά νομίσματα: το Μιλιαρήσιο και το Κεράτιο. 

 1 Σόλδιο=12 Μιλιαρήσια. 

 1 Μιλιαρήσιο=2 Κεράτια. 

 Χάλκινα Νομίσματα: Φόλλεις. 

 1 Κεράτιο=12 Φόλλεις. 



Φόλλις Ιουστινιανού Α΄, 527-565 μ.Χ

Νομισματικό Μουσείο Αθηνών

11980

Σόλδιο Ιουστινιανού Β΄, 685-695 μ.Χ.

Νομισματικό Μουσείο Αθηνών 

907/8 KB 228

www.nma.gr



Τα μέταλλα

 Στη βυζαντινή πρωτεύουσα τα εργαστήρια των «βαναύσων τεχνών
και επαγγελμάτων με εμπύριο φόρο» βρίσκονταν στη συνοικία των
Χαλκοπρατείων και σε στοές στα βόρεια του Τετραπύλου, ενώ στη
Θεσσαλονίκη ήταν συγκεντρωμένα στην περιοχή του ναού της
Παναγίας των Χαλκέων.

 Το λιώσιμο, η χύτευση, η σφυρηλάτηση, η δημιουργία φύλλων και
ελασμάτων γίνονταν σε ειδικά εργαστήρια όπου έκαιγαν πυρές σε
ψηλές θερμοκρασίες, με τη χρήση χειροκίνητων φυσερών. Η
διακόσμηση των πολύτιμων σκευών γινόταν σε χρυσοχοεία, όπου με
ειδικοί τεχνίτες επιχρύσωναν και έτριβαν τα ασημικά για να λάμψουν.



Βυζαντινά καλλυντικά 

 Η περίπτωση της ενασχόλησης της αυτοκράτειρας Ζωής της
Πορφυρογέννητης με την αρωματοποιία γύρω στα μέσα του 11ου
αιώνα, προσφέρει ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα άσκησης της
Χημείας εκτός συντεχνίας και με ιδιαίτερο στίγμα.

 Ο Μιχαήλ Ψελλός αναφέρει συγκεκριμένα ότι η αυτοκράτειρα δεν
ενδιαφερόταν καθόλου για την υφαντική, όπως θα όφειλε, αλλά είχε
μετατρέψει τον κοιτώνα της σε εργαστήριο μυρεψού (αρωματοποιού),
σαν αυτά που διατηρούσαν όσοι ασκούσαν «βάναυσες τέχνες και
επαγγέλματα με εμπύριο φόρο» στις αγορές: στο δωμάτιο της
βασίλισσας υπήρχαν πολλές εστίες φωτιάς και πάνω τους ψήνονταν
ή έβραζαν αρωματικές ύλες, ενώ θεραπαινίδες την βοηθούσαν
τρίβοντας, κοπανώντας ή πλάθοντας ουσίες για αρώματα, αλοιφές
και άλλα καλλυντικά που παρασκεύαζε.



Υγρόν πυρ
 Το υγρό πυρ (πυρ θαλάσσιον, μηδικόν πυρ, πολεμικόν πυρ, πυρ 

λαμπρόν, πυρ ρωμαϊκόν ή πυρ σκευαστόν) και γνωστό στους Δυτικούς 
ως ελληνικό πυρ ήταν ένα εμπρηστικό όπλο του Βυζαντίου, που 
εφευρέθηκε τον ύστερο 7ο αιώνα μ.Χ.

 Εκτοξευόταν κυρίως από πεπιεσμένους σίφωνες αλλά και από 
καταπέλτες,  το υγρό πυρ είχε την ιδιότητα να μην σβήνει στο νερό. 
Ήταν σπουδαίο όπλο στην απόκρουση των Αράβων όταν πολιόρκησαν  
την Κωνσταντινούπολη. Περιβαλλόταν με άκρα μυστικότητα, με 
αποτέλεσμα να αγνοούμε ακόμη και σήμερα την ακριβή σύστασή του. 

 Το βυζαντινό υγρό πυρ δεν πρέπει να συγχέεται με παρόμοιες 
εμπρηστικές ουσίες που χρησιμοποίησαν οι Άραβες και άλλα κράτη, και 
που στη διεθνή βιβλιογραφία συνήθως αναφέρονται συλλογικά ως 
«ελληνικό πυρ». 

 Σύμφωνα με την αφήγηση του χρονογράφου Θεοφάνη του Ομολογητή, 
το υγρό πυρ εφευρέθηκε περί το 672 μ.Χ., από τον Καλλίνικο, χημικό 
από την Ηλιόπολη της Συρίας, ο οποίος κατέφυγε στη βυζαντινή 
πρωτεύουσα. Η αυθεντικότητα και ακρίβεια της αφήγησης 
αμφισβητούνται. 



Codex Skylitzes Matritensis, Bibliteca Nacional de Madrid, Vitr. 26-2, 

Bild-Nr. 77, f 34 v. b. (taken from Pászthory, p. 31)



Υγρόν πυρ

 Ο ιστορικός James R. Partington επίσης πιστεύει ότι η ανακάλυψη του 
υγρού πυρός δεν ήταν το έργο ενός ανθρώπου, αλλά μιας ομάδας 
«χημικών στη Κωνσταντινούπολη οι οποίοι ήταν κοινωνοί των 
ανακαλύψεων της χημικής σχολής της Αλεξάνδρειας ». 

 Η σημασία του υγρού πυρός κατά τον αγώνα του Βυζαντίου με τους 
Άραβες οδήγησε στη δημιουργία ενός μύθου που του απέδιδε θεϊκή 
προέλευση. Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ο Πορφυρογέννητος  
(945–959) στο έργο του Προς τον ίδιον Υιόν Ρωμανόν, προειδοποιεί 
το γιο και διάδοχό του, Ρωμανό Β’, να μην αποκαλύψει ποτέ το 
μυστικό της παρασκευής του στους ξένους.

 Προσθέτει δε ότι μια φορά, ένας στρατηγός που δωροδοκήθηκε ώστε 
να παραδώσει την ουσία σε εχθρικά χέρια, κάηκε από ουράνιο πυρ 
καθώς έμπαινε σε μια εκκλησία. Οι Βυζαντινοί δεν μπόρεσαν να 
αποφύγουν περιστατικά όπου το μυστικό τους όπλο έπεσε στα χέρια 
των εχθρών τους.



Σύνθεση του υγρού πυρός

 Όμως τα μυστικά της παρασκευής και χρήσης του παρέμεναν
ανέπαφα, δεν μπόρεσαν να αντιγράψουν το πλήρες σύστημα. Οι
Άραβες όντως αργότερα χρησιμοποίησαν ουσίες παρόμοιες με το
υγρό πυρ.

 Δεν φαίνεται πάντως να ήταν ένα απλό καύσιμο μίγμα νάφθας και
θείου. Υπάρχουν μαρτυρίες που αναφέρουν την αυτανάφλεξή του
όταν ερχόταν σε επαφή με το νερό. 'Ετσι, διατυπώθηκε η υπόθεση ότι
ένα δραστικό συστατικό του θα πρέπει να ήταν το φωσφίδιο του
ασβεστίου (Ca3P2). Το φωσφίδιο αυτό σε επαφή με το νερό
υδρολύεται παρέχοντας το αέριο φωσφίνη (PH3). Η φωσφίνη
αυταναφλέγεται στον αέρα προκαλώντας ανάφλεξη και στα υπόλοιπα
καύσιμα υλικά του μίγματος.

 Τώρα, το πώς θα μπορούσε να παρασκευασθεί αυτό το φωσφίδιο,
που απαιτεί ισχυρότατα αναγωγικές συνθήκες ή ακόμη και μεταλλικό
ασβέστιο για τη σύνθεσή του, παραμένει μυστήριο.
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