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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ

Βυζαντινά λιμάνια 
Χάρτες –Ναυτικά εγχειρίδια
Πολεμικά πλοία
Ναυμαχίες
Θαλασσινά ταξίδια
Ρολόγια
Επιστήμη
Aστρολάβος 



Τα λιμάνια στη Βυζαντινή εποχή έπαιξαν σπουδαίο ρόλο 
στη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή του Βυζαντίου.



Τόποι σκαλώματος

• Οι τόποι σκαλώματος είχαν 2 λειτουργίες :
α) για να είναι καταφύγια πλοίων λόγω δυσμενών καιρικών 

συνθηκών.
β) για να ανεφοδιάζουν οι Βυζαντινοί τον στόλο τους, ενώ 

εκεί συχνά γινόντουσαν «φωλιές» των εχθρών του 
Βυζαντίου, καθώς και των πειρατών.  



Τεχνητά λιμάνια (μια σύντομη διαδρομή στην 
ιστορία τους)  

• Τεχνητά λιμάνια κατασκευάζονται ήδη 
από τον 3ο αιώνα π.Χ. Αργότερα, οι 
Ρωμαίοι βελτίωσαν και 
τροποποίησαν  επιμέρους λιμενικές 
κατασκευές. Ένα από τα ποιο 
σημαντικά τεχνητά λιμάνια είναι το 
λιμάνι της Όστιας, το οποίο υπήρξε 
πρότυπο πολλών Βυζαντινών 
λιμανιών. Ο Μέγας Κωνσταντίνος τον 
4ο αιώνα ιδρύει λιμάνια. Στην  
Κωνσταντινούπολη ήδη από τον 5ο 
αιώνα λειτουργούσε ένα δίκτυο 
τεχνητών λιμανιών κατά μήκος του 
Κέρατιου κόλπου και της
Προποντίδας.



Λιμάνια Ιουλιανού και του Κοντοσκαλίου.
Λιμάνι Ιουλιανού

Το λιμάνι αυτό μετονομάστηκε το 570 σε λιμάνι της Σοφίας, όταν 
η αυτοκράτειρα  Σοφία διέταξε  να  υψωθούν ψηλά τείχη πάνω 
στους λιμενοβραχίονες του  εσωτερικού λιμανιού. Στόχος της 
αυτοκράτειρας ήταν η ασφαλέστερη οχύρωση του λιμανιού. 



Λιμάνια Ιουλιανού και του 
Κοντοσκαλίου.

Λιμάνι Κοντοσκαλίου

Από το 1261-1453 το λιμάνι του Κοντοσκαλίου υπήρξε 
το πιο σπουδαίο εμπορικό και πολεμικό λιμάνι της 
Προποντίδας. Το εσωτερικό λιμάνι κυκλώθηκε από 
ένα μεγάλο τόξο. Αντί για συμπαγή τείχη, πάνω τους 
χτίστηκαν συνεχόμενες αψίδες που λειτουργούσαν 
ως κυματοθραύστες. Οι αψίδες αυτές ήταν επινόηση 
των Ρωμαίων.



Το μεγαλύτερο μέρος των πολεμικών πλοίων των θαλάσσιων θεμάτων, 
κυρίως τα ελαφριά πλοία, κατασκευάζονται στους τοπικούς 
ναυστάθμους όπου κατασκευάζονται και τα εμπορικά πλοία.
Αυτοί οι ναύσταθμοι, λειτουργούσαν ταυτόχρονα ως ναυπηγεία. 

Υπήρχαν πολλοί κατά μήκος των βυζαντινών ακτών.
Οι ναύσταθμοι αυτοί βρίσκονταν μακριά από το λιμάνι που ανήκαν, σε 
χώρο με φυσική οχύρωση και κοντά σε δασώδη έκταση για την 
προμήθεια ξυλείας. Απασχολούσαν ντόπιους τεχνίτες, ξυλουργούς και 
μηχανικούς, οι οποίοι αναφέρονται ως ναυπηγοί.
Οι Βυζαντινοί δεν αντιμετώπισαν προβλήματα με την κατασκευή 

εμπορικού και πολεμικού στόλου, γιατί οι αναγκαίες συνθήκες για την 
επίτευξη αυτού του στόχου ήταν πάντα ευνοϊκές: τεράστιες εκτάσεις με 
πεύκα και κυπαρίσσια, πολλοί και ικανοί τεχνίτες που εξασκούσαν το 
επάγγελμα του ναυπηγού, ιδανικοί τόποι για την εγκατάσταση των 
ναυπηγείων και των ναυστάθμων.

Οι επαρχιακοί ταρσανάδες



ΝΕΩΡΙΑ
• Τα νεώρια ήταν ναυτικές 

εγκαταστάσεις όπου στεγάζονταν, 
επισκευάζονταν και φυλάσσονταν 
τα σκεύη των πλοίων. Νεώρια 
ονομάζονται και οι τόποι όπου 
βρίσκονται αυτές οι εγκαταστάσεις.



ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ

• Η κατασκευή ενός εξωτερικού λιμανιού 
επιβράδυνε τη συσσώρευση άμμου και 
άλλων άχρηστων υλικών στο 
εσωτερικό λιμάνι. Τα δύο λιμάνια 
επικοινωνούσαν με μία στενή δίοδο. 
Τα περισσότερα από τα μεγάλα 
βυζαντινά λιμάνια ήταν διπλά. Η 
είσοδος του εξωτερικού λιμανιού ή του 
εσωτερικού όταν δεν υπήρχε 
εξωτερικό λιμάνι, έκλεινε με σιδερένιες 
πόρτες ή με αλυσίδα. Πάνω στους δύο 
λιμενοβραχίονες που όριζαν τη λεκάνη 
του κυρίως λιμανιού, χτίζονταν ψηλά 
τείχη, που ήταν συνέχεια του 
θαλάσσιου τείχους που προστάτευε 
την παράκτια ζώνη του λιμανιού. Στην 
είσοδο του λιμανιού κατασκευάζονταν 
επιλεγμένοι προμαχώνες που 
λειτουργούσαν ως παρατηρητήρια. 



Οι χάρτες του Πτολεμαίου ήταν οι πρώτοι της οικουμένης,
που σχεδιάστηκαν με μαθηματική ακρίβεια. Οι χάρτες αυτοί 
σώζονται μέχρι σήμερα χάρη στη αντιγραφή τους από τους 
Βυζαντινούς. Βυζαντινοί χάρτες δεν διατηρούνται σήμερα,
οπωσδήποτε όμως χάρτες σχεδιάζονταν και στο Βυζάντιο.



ΑΛΛΟΙ ΤΥΠΟΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ 
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Εκτός από τους χάρτες που σχεδιάζονται με μαθηματική ακρίβεια 
υπήρχαν στο Βυζάντιο και άλλα είδη χαρτογραφίας. Ήταν χάρτες 
χωρίς μεγάλη γεωγραφική  πιστότητα, αλλά με ζωγραφικές
(συμβολικές) αναπαραστάσεις πόλεων, βουνών, ποταμών, λιμνών, 
οάσεων, αλλά και ανθρώπων. Σε αυτόν το τύπο χαρτογραφίας  
ανήκουν ο χάρτης της Madaba και ο Πευτιγγέριος πίναξ.



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ

Τα ναυτικά εγχειρίδια των Βυζαντινών, οι πορτολάνοι, περιείχαν οδηγίες προς 
τους ναυτικούς σχετικά με τους παράλιους οικισμούς, τις συνθήκες 
ασφάλειας των λιμανιών και τις μεταξύ τους αποστάσεις, τις δυνατότητες 
ανεφοδιασμού σε τρόφιμα και σε νερό, τις διαθέσεις των κατοίκων απέναντι 
στα πληρώματα. Οι πορτολάνοι ήταν απαραίτητοι για τις επιχειρήσεις του 
εμπορικού και του πολεμικού στόλου των Βυζαντινών. Μόνο τρεις 
βυζαντινοί πορτολάνοι έχουν φτάσει έως τις μέρες μας. Αρκετοί είναι, 
ωστόσο, οι πορτολάνοι μεταβυζαντινών χρόνων, οι οποίοι μπορούν να μας 
δώσουν μια εικόνα των βυζαντινών προτύπων τους. 



• Σταδιασμός ήτοι περίπλους της μεγάλης θαλάσσης .Ο 
βυζαντινός αυτός πορτολάνος βασίζεται σε αρχαιότερο 
πρότυπο. Ακόμα περιέχει πληροφορίες για θαλάσσιες 
διαδρομές της ανατολικής Μεσογείου . 

• Αναμέτρησης της οικουμενικής  πάσης κατά σύνοψη .

ΤΡΕΙΣ ΓΝΩΣΤΟΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΠΟΡΤΟΛΑΝΟΙ



ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΠΛΟΙΑ 
΄΄ΔΡΟΜΩΝΕΣ΄΄

Τα πολεμικά πλοία την βυζαντινή εποχή είχαν δύο ή τρεις 
ιστούς και δύο σειρές κουπιά. Το μήκος τους έφτανε τα 55 μέτρα 

και το πλάτος τους τα 6. Τα πλοία μπορούσαν να μεταφέρουν 
100,200 ή 300 άνδρες. Από αυτούς, άλλοι ήταν πολεμιστές και 
άλλοι κωπηλάτες. Οι κωπηλάτες βοηθούσαν τους πολεμιστές 

κατά την διάρκεια της μάχης. Οι δρόμωνες ήταν εξοπλισμένοι με 
ξυλόκαστρα, πύργους στη μέση του μεγάλου ιστού, από όπου οι 

στρατιώτες χρησιμοποιούσαν τα ακόντια και τα τόξα τους ή 
χτυπούσαν τον εχθρό με πέτρες και σίδερα. Στην πρώρα και 
στην πρύμνη υπήρχαν μόνιμες μηχανές, που εκτόξευαν βέλη.
Στην πρώρα υπήρχαν δοχεία που έφεραν το υγρό πυρ και με 

την βοήθεια σωλήνων έκαιγαν τα εχθρικά πλοία. Για να 
τρομάξουν τον εχθρό οι Βυζαντινοί στόλιζαν τα πλοία τους με 

άγρια ζώα που ξερνούσαν υγρό πυρ.



΄΄ΧΕΛΑΝΔΙΟΝ΄΄

• Το χελάνδιον, ενώ αρχικά ήταν τύπος πλοίου διαφορετικός από το 
δρόμωνα, στη συνέχεια αναφέρονταν στο ίδιο σκάφος. Υπάρχουν όμως 
μαρτυρίες  της μεσοβυζαντινής περιόδου για την διάκριση δύο διαφορετικών 
πλοίων με τα παραπάνω ονόματα. Η λέξη δρόμων υποδήλωνε την 
ταχύτητα του πλοίου, ενώ το χελάνδιον αναφερόταν στο σχήμα του και ήταν 
όρος της καθημερινής γλώσσας.



Πλοία γενικά στο Βυζάντιο

• - Οι πάμφυλοι ήταν πλοία μικρότερα των δρόμωνων. Ήταν πλοία  καλά 
εξοπλισμένα με επιλεγμένο πλήρωμα και ικανότατους πολεμιστές.  

• - Οι γαλέαι μετέφεραν διαταγές και εκτελούσαν διάφορες διαταγές.
• - Τα σανδάλια ήταν βοηθητικά πλοία τα οποιά είχαν 5 κουπιά.
• - Τα πλοία ανίχνευσης ήταν οι ελλάσονες δρόμωνες.
• - Οι σακτούραι ήταν παρόμοια πλοία με τους γαλεάιους.
• - Τα καματηρά ήταν καράβια που μετέφεραν πολιορκητικές μηχανές.

Αυτά ήταν τα πολεμικά πλοία των βυζαντινών των οποίων σημαντικός αριθμός 
έπαιρνε μέρος στις διάφορες συγκρούσεις.



ΝΑΥΜΑΧΙΕΣ

• Η συνηθέστερη διάταξη των πολεμικών πλοίων  στη μάχη ήταν η 
ημικυκλική. Σύμφωνα με αυτή η ναυαρχίδα έπλεε στο κέντρο και οι πιο 
δυνατοί δρόμωνες  στις άκρες. Ο τρόπος αυτός ναυμαχίας λεγόταν 
πελαγολιμήν. Άλλοι τρόποι διάταξης ήταν η κατά μήκος επίθεση, με τις 
πρώρες στραμμένες στον εχθρό  και η διαίρεση της μοίρας σε τρεις 
σχηματισμούς, όπου ο ένας επιτίθετο στο κέντρο και οι άλλοι πλάγια.

• Προκειμένου να επιτευχθεί καίριο πλήγμα στον εχθρό χρησιμοποιούσαν 
πολλά τεχνάσματα.

• Συχνά οι στρατιώτες εκπαιδεύονταν με εικονικές μάχες μεταξύ των πλοίων.
• Πριν από την αναχώρηση του στόλου, τους άνδρες και τα πλοία 

ευλογούσαν ιερείς και οι αρχηγοί διάβαζα διάφορους κανονισμούς.  



Τα ταξίδια στο μεσαίωνα
• Οι Βυζαντινοί ταξίδευαν μόνο υποχρεωτικά για επαγγελματικούς και 

κοινωνικούς λόγους: ως έμποροι, ναυτικά μέλη εκστρατευτικού σώματος, 
διοικητικοί υπάλληλοι ή διπλωμάτες, τεχνίτες, καλλιτέχνες ή ακόμη ως 
πρόσφυγες και εξόριστοι. Εξαίρεση αποτελούσαν οι προσκυνητές. Τα 
ταξίδια τους, κυρίως στην Παλαιστίνη, αλλά και στην Κωνσταντινούπολη, 
την Έφεσο, τα Μύρα κ.α. ήταν ένα είδος «θρησκευτικού τουρισμού» της 
εποχής.

ΘΑΛΛΑΣΙΝΑ TAΞΙΔΙΑ



Τα θαλασσινά ταξίδια 

• Τα θαλασσινά ταξίδια ήταν πάντοτε ταχύτερα από τα χερσαία. Γινόταν με 
εμπορικά πλοία, η μέση ταχύτητα των οποίων υπολογίζεται σε 50 χλμ την  
ημέρα. Ωστόσο, ένας Βυζαντινός δεν μπορούσε ποτέ να υπολογίσει με 
ασφάλεια τη διάρκεια του θαλασσινού ταξιδιού του, διότι αυτή δεν 
εξαρτιόταν μόνο από τις αποστάσεις, τον τύπο  του πλοίου και την 
ικανότητα  του κυβερνήτη και του πληρώματος. Σημαντικό ρόλο στα 
θαλασσινά ταξίδια έπαιζαν και  οι καιρικές συνθήκες, καθώς και άλλοι 
παράγοντες όπως η πειρατεία, οι απρόοπτες επισκευές, η διάρκεια του 
ανεφοδιασμού, κ.α.  



Στο πλοίο

• Η «ταξιδιωτική φιλολογία» των Βυζαντινών μάς παρουσιάζει αρκετές όψεις 
των θαλασσινών ταξιδιών τους: τη στενότητα του χώρου στα πλοία, την 
αγενή συμπεριφορά των ναυτικών, την ανικανότητα του κυβερνήτη και 
πληρώματος ή άλλοτε, τη δεξιοτεχνία των ναυτικών σε δύσκολες 
περιστάσεις, τον πανικό και τις προσπάθειες διάσωσης από καταιγίδες και 
πειρατές, τους ενδιάμεσους σταθμούς και τον πόθο της επιστροφής στην 
πρωτεύουσα. 



Στα λιμάνια

• Ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ταξίδια ήταν το ταξίδι της βυζαντινής 
αποστολής στη Σύνοδο Φερράρας- Φλωρεντίας για την ένωση των 
Εκκλησιών. Ο πατριάρχης Ιωσήφ Β΄, ο Αυτοκράτορας Η΄ Παλαιολόγος και 
περίπου 700 Βυζαντινοί επιβιβάστηκαν το Νοέμβριο του 1437 σε παπικά 
πλοία για τη Βενετία. Χρειάστηκαν 2 μήνες για να διανύσουν την απόσταση 
Κωνσταντινούπολης - Βενετίας με σταθμούς στη Μάδυτο, τη Λήμνο, την  
Εύβοια, τις Κεγχρεές, τη Μεθώνη, την Κεφαλονιά και την Κέρκυρα. Στα 
λιμάνια τούς περίμεναν πλήθη κόσμου και τούς υποδέχονταν με πλούσια 
δώρα. Δεν δέχονταν τη ίδια υποδοχή, όμως, και οι κοινοί θνητοί. Αντίθετα 
τους πουλούσαν τρόφιμα σε υπέρογκες τιμές και αντί να βοηθήσουν σε 
περίπτωση  ναυαγίου κοντά στη στεριά οι κάτοικοι τούς λήστευαν.



Οι προϋποθέσεις για ένα ασφαλές θαλασσινό
ταξίδι

• Οι Βυζαντινοί φρόντιζαν να ανασύρουν τα πλοία τους στη στεριά το 
χειμώνα, για να τα προφυλάσσουν από τις τρικυμίες και άρχιζαν πάλι τα  
ταξίδια στις αρχές Μαρτίου. Οι κυβερνήτες όφειλαν να γνωρίζουν την 
κατεύθυνση των ανέμων, τους ύφαλους, τα αβαθή σημεία και κυρίως τις 
αποστάσεις μεταξύ των πλησιέστερων λιμανιών. Ως οδηγούς είχαν τα 
διάφορα αστέρια.  



Οι θαλάσσιοι δρόμοι

• Παρά τους κινδύνους, οι συνεχείς θαλάσσιες μετακινήσεις στο Βυζάντιο 
δημιούργησαν  ένα δίκτυο θαλάσσιων δρόμων: δρόμων εμπορικών, 
στρατιωτικών και προσκυνημάτων. Τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, η 
Εύβοια, οι Κυκλάδες, τα Κύθηρα, η Κρήτη και η Κέρκυρα υπήρξαν 
σπουδαίοι διαχρονικοί κόμβοι σε αυτά τα ναυτικά δρομολόγια και έτσι έγιναν 
τόποι συνάντησης ανθρώπων, ιδεών και πολιτισμών. 



ΣΤΑΤΙΚΑ HΛΙΑΚΑ ΡΟΛΟΓΙΑ
• Από όσα έχουν μελετηθεί, ανακαλύφθηκαν πέντε 

τύποι ηλιακών ρολογιών: τα σφαιρικά, τα κοινωνικά, 
τα επίπεδα ή οριζόντια, τα κυλινδρικά και τα 
πολλαπλών όψεων. Τα ηλιακά ρολόγια είναι η πιο 
διαδεδομένη ομάδα οργάνων για τη μέτρηση του 
χρόνου και αποτελούν μικρά αρχιτεκτονήματα. Από 
αυτά, με τη συνεχή έρευνα και εξέλιξη της μηχανικής 
επιστήμης, προήλθαν τα μεταφερόμενα ηλιακά 
ρολόγια, μηχανισμοί που αποτελούν το 
αποκορύφωμα της μηχανικής και τεχνολογικής 
εξέλιξης των ηλιακών ρολογιών. Τα όργανα αυτά 
εδράζονται σε σταθερή βάση, εξ ολοκλήρου από 
πέτρα, κυρίως από μάρμαρο, τοποθετημένα σε 
χώρους όπου μπορούν να τα συμβουλευτούν όλοι. 
Είχαν τη γνωστή στους ειδικούς εμφάνιση: 
μορφοποιημένη επιφάνεια πέτρας, που η σκιά του 
γνώμονα διατρέχει ένα πλέγμα χαραγμένων 
γραμμών που αποτελούν την προβολή πάνω στο 
ηλιακό ρολόι των πρωταρχικών κύκλων της 
ουράνιας σφαίρας. Είναι βαριές μη μεταφερόμενες 
κατασκευές μοναδικής αξίας. Τα περισσότερα από 
τα ηλιακά ρολόγια έχουν ένα μεταλλικό γνώμονα.



Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΗ ΔΥΣΗ

• Το μηχανικό ρολόι ήταν η πρώτη μηχανή που 
κατασκευάστηκε αποκλειστικά από μέταλλο. Το μηχανικό 
ρολόι αποτέλεσε το πρότυπο των σύγχρονων αυτόματων 
μηχανημάτων, που όλα τα μέρη τους έχουν σχεδιαστεί με 
ακρίβεια, ώστε να παράγουν ένα απόλυτα ελεγχόμενο 
αποτέλεσμα. Με το μηχανικό ρολόι κατακτήθηκε η τεχνική 
των οδοντωτών τροχών, η οποία αποτελούσε το κύριο 
σημείο ενδιαφέροντος της πρώιμης μηχανολογίας.
Τα βασικά χαρακτηριστικά του μηχανικού ρολογιού ήταν η 

παροχή κίνησης από ένα βάρος που έπεφτε και έτσι έκανε 
να περιστρέφεται μια αλληλουχία από οδοντωτούς 
τροχούς, καθώς και ένας παλμικός μηχανισμός διαφυγής ο 
οποίος εμπόδιζε την επιτάχυνση της πτώσης του βάρους 
σταματώντας το σε τακτά διαστήματα.
Τα πρώτα ρολόγια είχαν αρκετή ακρίβεια, αν ρυθμιζόταν 
κάθε βράδυ παρατηρώντας κάποιο άστρο. Το 1500 οι 
περισσότερες πόλεις διέθεταν πια δημόσια ρολόγια 
εγκατεστημένα στο εξωτερικό των τοίχων μοναστηριών και 
καθεδρικών ναών ή σε ειδικούς πύργους. Άλλοτε 
χτυπούσαν απλώς τις ώρες και άλλοτε τις έδειχναν κιόλας 
πάνω σε έναν κυκλικό δίσκο με 12 ή 24 υποδιαιρέσεις.



ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΗΛΙΑΚΑ ΡΟΛΟΓΙΑ
• Στην ιστορία της εξέλιξης των οργάνων μέτρησης του 

χρόνου ανήκει μια κατηγορία ηλιακών ρολογιών που 
μπορούσαν να μεταφερθούν και για αυτό ονομάστηκαν 
μεταφερόμενα ηλιακά ρολόγια. Τα ρολόγια αυτά ήταν 
κατασκευασμένα από μπρούντζο, μικρού μεγέθους, εύκολα 
στη μεταφορά, δεν ήταν όμως απλά όργανα, αλλά σύνθετοι 
μηχανισμοί και περίπλοκοι. Υπάρχουν 3 κατηγορίες 
μεταφερόμενων ηλιακών ρολογιών:

 Τα Viatoria Pensilia. Πρόκειται για άγνωστο είδος ρολογιού 
με άγνωστο εφευρέτη. Στον τύπο αυτό πρέπει να υπαχθούν 
τα κρεμαστά ρολόγια που έχουν κατασκευαστεί για ένα 
ορισμένο γεωγραφικό μήκος.

 Τα προς τα ιστορούμενα. Η κατασκευή αυτού του τύπου 
αποδίδεται στον Παρμενίωνα, που θεωρείται ο 
κατασκευαστής του Σεραπείου στην Αλεξάνδρεια και του 
Ιασονείου στα Άβδηρα.

 Τα προς παν κλίμα. Η επινόηση αυτού του τύπου 
αποδίδεται στους Θεοδόσιο και Ανδρία.



ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΝΗΜΕΙΑΚΩΝ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΡΟΛΟΓΙΩΝ                       

• Αυτή η περιδιάβαση σε βασικά Αραβικά κείμενα είναι χρήσιμη γιατί, ενώ δεν 
προσδιορίζει ούτε ονοματίζει κάποιον ως κατασκευαστή του ρολογιού της 
Γάζας, δημιουργεί την εντύπωση ότι η παράδοση κατασκευής του ρολογιού 
προέρχεται σαφέστατα από έργα και μελέτες της ελληνιστικής περιόδου. Ο 
Diels δεν αμφιβάλλει για την ελληνική παρουσία και παράδοση στο κτίριο και 
το μηχανισμό του, θα πρέπει, όμως, να διερευνηθεί η πιθανότητα του κατά 
πόσον το ρολόι της Γάζας έχει Αραβική πατρότητα. Δεν αποδεικνύεται αυτό 
πουθενά. Άλλωστε κατασκευασμένο στις χρονικές «παρυφές» του τέλους του 
ρωμαϊκού κόσμου και των αρχών της βυζαντινής περιόδου, δεν θα μπορούσε 
να έχει οποιαδήποτε αραβική επιρροή αφού αυτή η διαμεσολάβηση άρχισε 
αρκετά αργότερα από το χρόνο κατασκευής του ρολογιού της Γάζας.    



ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΤΟ «ΥΓΡΟΝ ΠΥΡ»
Το πιο σημαντικό όπλο των Βυζαντινών που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στις 

ναυτικές επιχειρήσεις τους ήταν το «υγρόν πύρ». Αυτό το όπλο το έφτιαξε ο 
Σύρος Καλλίνικος τον έβδομο αιώνα. Περιείχε θείο, νίτρο, πετρέλαιο και άλλες 

ουσίες και η δραστικότητα του προξενούσε τρόμο στον αντίπαλο. Το όπλο αυτό 
ήταν μυστικό. Ο Κωνσταντίνος φρόντισε να γράψει πάνω στην Αγία Τράπεζα 

κατάρες, ώστε αυτός που θα τολμήσει να δώσει αυτό το όπλο σε άλλο λαό δεν 
θα ονομαζόταν χριστιανός. Η σύνθεση αυτή κρατήθηκε μυστική για πολλά 

χρόνια. Μέχρι που την ανακάλυψαν οι Άραβες.    



Τα κεκωλημένα προϊόντα 
Κάποια  προιόντα απαγορευόταν να διαρρεύσουν στο εξωτερικό. Κεκωλυμένα 

προιόντα είναι τα όπλα, ο χρυσός, ο γάρος, το λάδι, τα μεταξωτά και οι 
δούλοι. Οι βασιλιάδες ισχυρίζονταν ότι δεν πρέπει να αποκτήσει ο εχθρός 
τα αντικείμενα εκείνα που θα τον κάνουν πιο ισχυρό. Στο πλαίσιο αυτό 
κεκωλυμένα δεν θεωρούνταν μόνο προϊόντα, αλλά και η παροχή 
υπηρεσιών. Τον κατάλογο των κεκωλυμένων είχαν και τα αραβικά κράτη 
από όπου απαγορευόταν η εξαγώγη  μεταξιού, πολύτιμων υφασμάτων και 
όπλων, καθώς και η εισαγωγή κρασιού και χοιρινού.  



Το ζύγι
• Η μέτρηση των προϊόντων  γινόταν με ειδικές μονάδες μήκους, βάρους, 

όγκου και επιφάνειας. Από την εποχή του Ιουστινιανού  καθιερώνεται ένα 
ενιαίο σύστημα μέτρησης. Η κρατική εξουσία επιβάλλει τη χρήση των 
επίσημων μέτρων και σταθμών και αντίγραφά τους τοποθετούνται σε κάθε 
πόλη και χωριό. Η απάτη, εξαιρετικά διαδεδομένη σε ολόκληρη την 
αυτοκρατορία, τιμωρείται σκληρά από το νόμο. Παράλληλα με τα επίσημα 
μέτρα, πολλές περιοχές χρησιμοποιούν και τις δικές τους μονάδες, 
διατηρώντας την τοπική παράδοση ή επηρεασμένη από τους Άραβες και 
τους Ιταλούς.     



Το «δολάριο του Μεσαίωνα»

• Το νόμισμα που επικράτησε για 1.000 χρόνια στις εμπορικές συναλλαγές 
της Μεσογείου ήταν το χρυσό νόμισμα που χαρακτηρίζεται ως το «δολλάριο  
του Μεσαίωνα» για την διάρκεια και την σταθερότητα του. Το χρυσό 
νόμισμα, που υποδιαιρείται σε ασημένια μιλιαρήσια και χάλκινες φόλλεις , 
έφερε στη μια όψη τη μορφή του βυζαντινού αυτοκράτορα, συμβολίζοντας 
έτσι τη δύναμη και το κύρος της βυζαντινής αυτοκρατορίας. Η 
περιεκτικότητα των νομισμάτων σε χρυσό ανέρχεται στα 22 – 24 καράτια,
δείχνοντας έτσι την ανάπτυξη των εμπορικών συναλλαγών.



Σιαμαία στο Βυζάντιο
• Στο Βυζάντιο είχε αναπτυχθεί ιδιαίτερα η ιατρική, αφού κατάφεραν να 

χωρίσουν σιαμαία . Εκείνη την εποχή είχαν έρθει από την Αρμενία στην 
Πόλη ένα παράδοξο ζευγάρι, δύο παιδιά αρσενικά σιαμαία. Στην αρχή 
διώχτηκαν σαν κακός οιωνός. Την περίοδο του Κωνσταντίνου ξαναπήγαν. 
Επειδή συνέβη το ένα να πεθάνει, προσπάθησαν οι εμπειρότεροι γιατροί να 
αποκόψουν το μέρος που νεκρώθηκε. Από την στιγμή, όμως, που το ένα 
αποκόπηκε, το άλλο έζησε για λίγο μόνο και ύστερα πέθανε και αυτό.    



• Και τώρα απολαύστε το «σαλάμι» ένα 
βυζαντινό γλυκό .

ΚΑΛΗ ΟΡΕΞΗ !

Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας.





ΠΗΓΕΣ
Εικονογραφημένο Χειρόγραφο Ιωάννου Σκυλίτζη «Σύνοψις 

Ιστοριών»
Κύριος Γιάννης Κοπιδάκης
Βιβλίο: «Η τεχνολογία στο Βυζάντιο»
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