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Η πρώτη καταγεγραμμένη αρχαιολογική απόδειξη της παρασκευής 
σαπουνιού χρονολογείται γύρω στα 2800 π.Χ. στην αρχαία Βαβυλώνα. 
Οι Βαβυλώνιοι είχαν εφεύρει τη μέθοδο παρασκευής σαπουνιού, από 
έλαιο κάσσιας (κινέζικη κανέλα) βρασμένο με στάχτη και νερό.

Ο πάπυρος Ebers (Αίγυπτος 1550 π.Χ.) δείχνει ότι οι αρχαίοι Αιγύπτιοι 
λούζονταν τακτικά και συνδύαζαν έλαια ζωικά και φυτικά με αλκαλικά 
άλατα (Na2CO3 ) για να δημιουργήσουν κάτι που έμοιαζε με σαπούνι.

Η λέξη sapo (λατινική ονομασία του σαπουνιού) αναφέρεται πρώτη 
φορά από τον Πλίνιο τον πρεσβύτερο στη Φυσική Ιστορία (Historia
naturalis), όπου περιγράφει τη Φοινικική σύνθεση του σαπουνιού με 
πρώτες ύλες λίπος κατσίκας και στάχτη.



Σύμφωνα με το Ρωμαϊκό μύθο, το σαπούνι ανακαλύφθηκε στις 
όχθες του Τίβερη όπου κατέληγαν τα νερά της βροχής 
παρασύροντας στάχτες και λίπη από τις θυσίες των ζώων.  
Αποδεδειγμένα όμως λειτουργούσε εργαστήριο σαπωνοποιίας 
στην Πομπηία, καθώς ερείπιά του αλλά και έτοιμες μπάρες 
σαπουνιού  ανακαλύφθηκαν στις ανασκαφές της κατεστραμμένης 
πόλης από την έκρηξη του Βεζούβιου.

Ιστορικά το σαπούνι έγινε με τη μείξη των 
ζωικών και φυτικών  λιπών με το αλκαλικό 
διάλυμα που προκύπτει από τη στάχτη των 
ξύλων.



Άραβες χημικοί στη Συρία και στην Παλαιστίνη ήταν οι πρώτοι 
που παρασκεύασαν σαπούνι χρησιμοποιώντας  μίγμα φυτικών 
ελαίων (όπως το ελαιόλαδο), αρωματικών ελαίων (όπως 
δαφνέλαιο ή έλαιο θυμαριού) και ποτάσα.

Τον 7ο αιώνα μ.Χ. ιδρύθηκαν οι πρώτες σαπωνοποιίες στη Μέση 
Ανατολή, στη Ναμπλούς και στο Χαλέπι, που η φήμη τους 
εξαπλώθηκε γρήγορα στις Μεσογειακές περιοχές.

Κατά την πρώτη σταυροφορία (τέλη 11ου αιώνα) Άραβες τεχνίτες 
μετέφεραν τη γνώση τους και έθεσαν τα θεμέλια της παρασκευής 
σαπουνιών διάσημων  μέχρι και τις μέρες μας,  όπως της 
Καστίλλης και της Μασσαλίας.



Σε όποιο σημείο του κόσμου παρατήρησαν τον τυχαίο σχηματισμό 
σαπουνιού, έχουμε τα ίδια  υλικά :  λίπη και έλαια, καθώς και 
στάχτη από ξύλα και φύκια.

Η στάχτη περιέχει τα ανθρακικά άλατα των αλκαλίων Na2CO3  και  K2CO3  τα 
οποία δίνουν τα αλκαλικά διαλύματα που απαιτεί η σαπωνοποίηση. 

Κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα οι σαπωνοποιοί αποτελούσαν 
μια κλειστή κάστα και οι συνταγές μεταφέρονταν με 
μυστικότητα  από πατέρα σε γιο.  Το σαπούνι βελτιώθηκε , 
ήταν όμως απαγορευτικό για το λαό.

Τη  μεγάλη ώθηση στην παραγωγή του σαπουνιού έδωσε η 
εφεύρεση της παρασκευής  NaOH και της χημικής σύστασης 
των λιπαρών οξέων στις αρχές του 19ου αιώνα. 




