
ΛΥΚΕΙΟ  ΒΑΜΟΥ  

 

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ 



ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ  

Μοναδικό μέσο καθαρισμού ήταν το νερό.  



2300 Π.Χ  ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ 

Υλικό παρόμοιο με το σαπούνι, χρησιμοποιείται σαν είδος 
φαρμάκου για τις πληγές και σαν καθαριστικό των μαλλιών.  



2200 Π.Χ ΒΑΒΥΛΩΝΑ 

Οι Βαβυλώνιοι είχαν εφεύρει τη βασική μέθοδο παρασκευής 
σαπουνιού, από έλαιο κασσίας (το δέντρο από το οποίο 
παράγεται η κανέλα) βρασμένο με στάχτη και νερό. Το 

χρησιμοποιούσαν κυρίως για επούλωση πληγών, θεραπεία 
δερματικών παθήσεων, καλλωπισμό αλλά και για πλύσιμο. 



1550 Π.Χ. ΑΙΓΥΠΤΟΣ 

Περιγραφές για την παραγωγής ενός προϊόντος παρόμοιου με το 
σαπούνι έχουν βρεθεί σε πάπυρους των αρχαίων Αιγυπτίων, 

Αναφέρεται η χρήση μίγματος ζωικού λίπους και φυτικών ελαίων 
με το οποίο έλουζαν τακτικά τα μαλλιά τους.  



ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 

Οι αρχαίοι Έλληνες δεν χρησιμοποιούσαν το σαπούνι για το 
πλύσιμο του σώματός τους, αλλά προτιμούσαν να πλένονται με 
νερό, ιλύ, ελαφρόπετρα, άμμο και στάχτη και έπειτα να κάνουν 

επάλειψη με λάδι. 
 



ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 

• Ο μύθος θέλει την επινόηση του σαπουνιού στην Αρχαία 
Ελλάδα, στο νησί της Λέσβου, όπου ζώα θυσιάζονταν προς 
τιμήν των θεών. Συχνά τα ζώα κατά τη θυσία αποτεφρώνονταν 
και έτσι στάχτες από σκληρό ξύλο  (πηγή αλκαλίων) 
αναμειγνύονταν με ζωικά λίπη. Ύστερα από ισχυρές 
νεροποντές, στο τοπικό ποταμάκι όπου οι γυναίκες έπλεναν τα 
ρούχα έρεε ένα κιτρινωπό υγρό προερχόμενο από το βουνό 
των θυσιών και έκανε τα ρούχα καθαρότερα. 
 



ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ Π.Χ ΕΠΟΧΗ 

Στα Ρωμαϊκά λουτρά δε χρησιμοποιήθηκε το σαπούνι. Οι 
Ρωμαίοι ανακάλυψαν τις φαρμακευτικές του ιδιότητες, αλλά 

και πάλι η χρήση του δεν ήταν διαδεδομένη. 



ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ 1Ος - 2Ος  Μ.Χ.  

Οι Ρωμαίοι έμαθαν την κατασκευή σαπουνιού από τους 
Γαλάτες( κελτική φυλή) που χρησιμοποιούσαν ζωικό λίπος 

και στάχτη φυτών για να το φτιάξουν. 
 

Sa ipo ήταν η ονομασία του, από όπου προέρχεται και η λέξη 
soa p (σαπούνι). 



ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 200 Μ.Χ. 

• Οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποίησαν το σαπούνι για να 
καθαρίζουν τους αμφορείς αλλά και τα αγάλματα. 
 

• Την ίδια εποχή ο Έλληνας γιατρός Γαληνός (129-199μ.χ.),          
ο δεύτερος σπουδαιότερος γιατρός της αρχαιότητας μετά τον 
Ιπποκράτη, συνιστά το πλύσιμο του σώματος με σαπούνι, ως 
προληπτικό μέτρο κατά των δερματικών παθήσεων. 
 



ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ- ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 

Τον 8ο αιώνα, το σαπούνι ήταν πολύ διαδεδομένο στην Ιταλία, 
Γαλλία και Ισπανία. Την εποχή των Φράγκων, το σαπούνι 

αναφέρεται ως ένα από τα αγαθά που πρέπει να καταγράφουν 
οι εκπρόσωποι της βασιλικής περιουσίας.  

Η σαπωνοποιία αναφέρεται τόσο ως "γυναικεία εργασία" αλλά 
και ως ενασχόληση "ικανών τεχνιτών"  



Α΄ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑ 

Το σαπούνι εξαπλώθηκε στην Ευρώπη μετά την Α΄ 

Σταυροφορία( 1096- 1099 μ.χ.) προερχόμενο από τους Άραβες. 
Στην περιοχή της Ευρωπαϊκής Μεσογείου, τα σαπωνοποιεία 

που δημιουργήθηκαν ανήκαν αρχικά σε Άραβες τεχνίτες. 
Τα σαπωνοποιεία της Συρίας (Χαλέπι) και της Παλαιστίνης ( 

Ναμπλούς) ήταν πασίγνωστα σε όλη τη Μεσόγειο). 



ΑΓΓΛΙΑ 12Ος ΑΙΩΝΑΣ 

Η παραγωγή σαπουνιού ξεκίνησε στην Αγγλία το 12ο αιώνα, 
όμως είχε μεγάλη φορολογία και γι΄αυτό ήταν πανάκριβο. 

Ο βασιλιάς Ιωάννης της Αγγλίας έκανε μπάνιο μία φορά το 
μήνα, και το κόστος ήταν όσο ο μισθός μιας βδομάδας.              

Ο φόρος αυτός αφαιρέθηκε μετά το 1800 μ.χ. 



ΜΑΣΣΑΛΙΑ 15Ος ΑΙΩΝΑΣ  

Η παραγωγή σαπουνιού έχει εξαπλωθεί σε όλη την Ευρώπη, 
 όμως οι πιο διάσημες σαπωνοποιίες βρίσκονται στη Μασσαλία. 

Παράγονται πιο εκλεπτυσμένα σαπούνια, με χρήση φυτικών 
ελαίων (κυρίως ελαιολάδου) και όχι ζωικών λιπών. 



ΓΑΛΛΙΑ 17Ος – 18Ος ΑΙΩΝΑΣ. 

Λέγεται ότι βασιλιάς Λουδοβίκος 14ος  καρατόμησε 3 
σαπωνοποιούς γιατί είχαν φτιάξει μια πλάκα από σαπούνι που 

ερέθισε το ευαίσθητο δέρμα του! Σε απόγνωση οι 
εναπομείναντες 4 σαπωνοποιοί ενώθηκαν και εφηύραν μια 

μέθοδο για να παρασκευάσουν σαπούνι απαλότερο και 
απαλλαγμένο από βλαβερά στοιχεία. Σύμφωνα με αυτή την 

μέθοδο χρειαζόταν περίπου ένας μήνα για την παραγωγή μιας 
μόνο πλάκας σαπουνιού! 



ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ 

Μέχρι τη βιομηχανική επανάσταση,  η σαπωνοποιία ήταν κλάδος 
σχετικά μικρής κλίμακας και τα παραγόμενα σαπούνια ήταν 
"σκληρά". Το 1789, όμως, ο Andre w Pe a rs παρασκεύασε στο 
Λονδίνο ένα σχεδόν διάφανο σαπούνι, ενώ ο γαμπρός του  
Thoma s J. Ba rra tt  ίδρυσε το 1862 εργοστάσιο σαπουνιών. 



ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ 

Εκείνη την εποχή υιοθετήθηκαν νέες πρακτικές προώθησης 
του προϊόντος, όπως του Be nja min T. Ba bbitt που διένειμε 

δωρεάν δείγματα των σαπουνιών του.  
.  

Το 1886 δημιουργήθηκε μια μικρή βιομηχανία σαπουνιών με 
την επωνυμία "Le ve r Brothe rs", η οποία υπάρχει και σήμερα -  

από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές του χώρου -  υπό 
την επωνυμία "Unile ve r".  



ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ 

 

Το 1865 ο Willia m She ppha rd  δημιούργησε το πρώτο υγρό 
σαπούνι. Αυτό το σαπούνι έδωσε τη βάση για τη δημιουργία 

πολλών καθαριστικών όχι μόνο για το σώμα αλλά και για το σπίτι. 
To  1898 o  Johnson δημιούργησε το σαπούνι Pa lmolive  (μίξη 

ελαιολάδου και φοινικέλαιου). Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία, που 
έδωσε το όνομά του στην εταιρία του. 



Στην Ελλάδα σήμερα δραστηριοποιούνται αρκετές εταιρείες 
παραγωγής σαπουνιών όπως η Ελαϊδα στη Λάρισα από το 
1913,  Παπουτσάνης, Γ. Μαλικούτης -  "Αρκάδι" κτλ.,  ενώ μια 

από τις πλέον γνωστές στην εποχή της εταιρεία ήταν η 
"Αλεπουδέλης", ιδιοκτησία της οικογένειας του 

ποιητή Οδυσσέα Ελύτη. 

 



ΠΗΓΕΣ 

• www.o live o ilso a p a g no .g r 

• http s:/ / www.sa p o o nsto re .c o m 

• http s:/ / e l.wikip e d ia .o rg  

• www.va le ntine .g r/ so a p -histo ry_g r 

• www.p a thfind e r.g r/ .../ sa p o yni-a p o -e la io la d o  

• www.e c o g re c o .g r/ h-isto ria -to u-sa p o unio u 

• slid e p la ye r.g r/ slid e / 2306932 
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