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Υγρό Πυρ, πύραυλοι και πτητικές μηχανές

Τα όπλα της ελληνικής μηχανικής

Εισαγωγή

Οι Έλληνες πολε
μιστές εξέρχο
νται του Δουρεί
ου Ίππου. Το
ξύλινο άλογο της
Τροίας δεν ήταν
παρά η πρώτη,
ιστορικά καταγε
γραμμένη, ελλη
νική πολιορκητι
κή μηχανή.
Οι αρχαίοι Έλληνες υπήρξαν πρωτοπόροι σε κάθε
τομέα του πολιτισμού. Μοιραία λοιπόν δεν θα μπορού
σαν να υστερήσουν και στην πολεμική τεχνολογία, εφό
σον μάλιστα, όπως πίστευαν «Πόλεμος πατήρ πάντων
εστί» (ο πόλεμος είναι ο πατέρας των πάντων). Η παρε
ξηγημένη αυτή φράση του Ηρακλείτου δεν εκφράζει,
όπως υποστηρίζουν ορισμένοι, το φιλοπόλεμο και
«ιμπεριαλιστικό» πνεύμα των αρχαίων Ελλήνων. Αντιθέ
τως εκφράζει τπν μεγάλη αλήθεια του αρχαίου κόσμου,
ότι η ανάγκη γεννά. Η ανάγκη αντιμετώπισης υπερτέρων
αντιπάλων ήταν π γενεσιουργός αιτία της δημιουργίας
και ανάπτυξης «ειδικών» όπλων, ήδη από τους χρόνους
που γεννήθηκε ο πολιτισμός στην πατρίδα μας, περί την
9η χιλιετία π.Χ. Οι σχεδόν πάντα αριθμητικώς ασθενέ

στεροι Έλληνες δεν είχαν άλλη επιλογή παρά να ανα
πτύξουν ειδικές δυνατότητες, οι οποίες θα τους επέτρε
παν να αντιμετωπίσουν επί ίσοις όροις τους πολυπληθείς αντιπάλους τους. Δυστυχώς η υψηλή τεχνολογία
χρησιμοποιήθηκε όμως και στους αδελφοκτόνους πολέ
μους, μεταξύ των Ελλήνων, αν και όχι στην ίδια έκταση
που χρησιμοποιήθηκε κατά των διαφόρων αλλοφύλων
αντιπάλων, είτε αυτοί ελέγοντο «Άριοι», είτε Πέρσες,
είτε Ρωμαίοι, είτε οπωσδήποτε αλλιώς.
Στην παρούσα εργασία θα επιχειρήσουμε να ανι
χνεύσουμε την κρυμμένη γνώση των αρχαίων Ελλήνων
στον τομέα της πολεμικής τεχνολογίας, με οδηγό την
λογική, χωρίς κανενός είδους υπερβολές και «κορώ
νες».

Συρακούσιοι στρατιώτες πυρπολούν
τον ρωμαϊκό στόλο με την βοήθεια
των καυστικών κατόπτρων του Αρχι
μήδη. Το 1973 ο Ι. Σακκάς επανέλα
βε το εγχείρημα, κατορθώνοντας να
πυρπολήσει ξύλινο σκάφος.

Κεφάλαιο 1ο

Βιολογικά, χημικά και έμβια όπλα

Οι ανατολίτες
τοξότες χρησιμο
ποίησαν κατά
κόρον τοξικά,
αλλά και πυρφό
ρα βέλη.

Τοξικά βέλη
Η γένεση του τόξου ως όπλου, για το κυνήγι αρχικά
και για τον πόλεμο κατόπιν, χάνεται στα βάθη της
ανθρώπινης ιστορίας. Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει
πότε οι άνθρωποι άρχισαν να το χρησιμοποιούν. Το
παράδοξο όμως είναι ότι από το την λέξη τόξο γεννήθη
κε και μια ακόμα ελληνική λέξη που υποδηλώνει το
δηλητήριο, η λέξη «τοξικό». Ο διάσημος Έλληνας ιατρός
του 1ου αιώνα μ.Χ. Διοσκουρίδης ήταν ο πρώτος που
ετυμολογησε το επίθετο «τοξικός» από το «τόξο», γρά

φοντας χαρακτηριστικά ότι το επίθετο «τοξικός» δηλώ
νει τον σχετικό με το τόξο. Πως όμως σχετίζεται ένα
όπλο με τα λογής λογής τοξικά, δηλαδή τα δηλητήρια; Η
απάντηση είναι απλή. Από πολύ νωρίς οι πρωτόγονοι
άνθρωποι ανακάλυψαν ότι κάποιες ουσίες είχαν την ικα
νότητα να ναρκώνουν ή να σκοτώνουν άμεσα όποιον ή
ότι ερχόταν σε επαφή μαζί τους.
Στα πρώτα στάδια της ιστορίας οι πρωτόγονοι κυνη
γοί χρησιμοποιούσαν τοξικά βέλη για να ναρκώνουν τα
ζώα θύματά τους. Η επιλογή του δηλητηρίου έπρεπε να
γίνει προσεκτικά, έτσι ώστε να μην κινδυνεύσει και ο

ΕΛΛΗΝΑΣ ΤΟΞΟΤΗΣ

Από τους προϊστορικούς χρόνους οι
τοξότες εμβάπτιζαν τα βέλη τους σε
δηλητήρια, τα οποία χρησιμοποιού
σαν περισσότερο στο κυνήγι και
σπανιότερα στον πόλεμο.

Σύγχρονοι Αβορίγινες κυνηγοί της
Αυστραλίας.
Ακόμα και σήμε
ρα χρησιμοποι
ούν δηλητιριώδη
βλήματα στο
κυνήγι τους.

Ινδιάνος του
Αμαζονίου. Κυνη
γά με δηλητιριώ
δη βέλη εκτοξευόμενα με φυσοκάλαμο.

χρήστης, αλλά ούτε και όσοι θα έτρωγαν το σκοτωμένο
με τον τρόπο αυτό ζώο. Προφανώς η γνώση αυτή των
πρώτων κυνηγών βρήκε εφαρμογή και στους πρώτους
πολέμους, όταν ελλείψει ασπίδων και θωράκων τα εκηβόλα όπλα και κυρίως το τόξο αποτελούσαν την τελευ
ταία λέξη της πολεμικής τεχνολογίας. Περί τα μέσα της
5ης χιλιετίας π.Χ. όμως μια μεγάλη τεχνολογική επανά
σταση έλαβε χώρα στον ελλαδικό χώρο, η έναρξη
κατεργασίας των μετάλλων. Η κατεργασία των μετάλλων
έδωσε νέες πρωτόγνωρες δυνατότητες στους τότε
Έλληνες. Ιδιαιτέρως από την αυγή της 4ης χιλιετίας π.Χ.
όπου άρχισαν να κατεργάζονται και τον χαλκό, όλα
μετεβλήθησαν. Τα νέα όπλα με τις μεταλλικές αιχμές
απεδείχθησαν τρομερά εναντίον των αθωράκιστων αντι
πάλων. Μοιραία λοιπόν δημιουργήθηκαν και τα αντίμε
τρα, η ασπίδα και ο θώρακας. Σε αυτό το νέο επιχειρη
σιακό περιβάλλον που σταδιακά δημιουργήθηκε, το

τόξο άρχισε να χάνει τη σημασία του στο πεδίο της
μάχης. Το μικρό του βεληνεκές και η επίσης μικρή του
διατρητική ικανότητα δεν του προσέδιδαν την αναγκαία
δύναμη ανάσχαισης (stopping power) που απαιτείτο για
την εξουδετέρωση ενός εφοδιασμένου με ασπίδα ή
θώρακα ή και τα δύο αντιπάλου πολεμιστή. Αντιθέτως
στην Ανατολή, όπου κανένας στρατός με εξαίρεση ίσως
τον Ασσυριακό, δεν πολυχρησιμοποίησε ισχυρές θωρα
κίσεις, το τόξο παρέμεινε το βασικό όπλο έως το 1700
μ.Χ. Στην Ελλάδα όμως οι φάλαγγες των σαρισσοφόρων
Μινυών, Μινωιτών και αργότερα Μυκηναίων πολεμι
στών, ήταν σχεδόν απρόσβλητες από τα βέλη των αντί
πάλων. Ο μόνος τρόπος για να «ανακτήσει» το τόξο την
σημασία του ήταν να αποκτήσει δηλητηριώδη αιχμή.
Έτσι, ακόμα και αν δεν έπληττε τον αντίπαλο καίρια,
αλλά επιπόλαια σε ένα αθωράκιστο σημείο του σώματος
του, θα μπορούσε να του επιφέρει ακόμα και τον θάνα
το. Κατά πάσα πιθανότητα ένα τέτοιο δηλητηριασμένο
βέλος σκότωσε τον Αχιλλέα, πληγώνοντάς τον στην ακά
λυπτη πτέρνα του. Ο «άνανδρος» αυτός τρόπος πολέμου
καυτηριάζεται από τον Όμηρο, αλλά και από τους μετα
γενεστέρους του και το τόξο χαρακτηρίζεται το όπλο
των δειλών, υπογραμμίζοντας έτσι την αντιδιαστολή με
τον «καθαρό» τρόπο της εκ του συστάδην αντρίκιας
μάχης. Ωστόσο τα βιολογικά όπλα υπήρχαν και είναι
λογικό οι Έλληνες της Ανατολίας Τρώες να τα χρησιμο
ποιούν περισσότερο, λόγω της επαφής τους με τους λοι
πούς ανατολικούς πολιτισμούς. Αυτό όμως δεν σημαίνει
ότι και οι της μητροπολιτικής Ελλάδος συμπατριώτες
τους δεν τα γνώριζαν. Απλώς είχαν πάψει να τα πολυχρησιμοποιούν.
Πότε πράγματι πρωτοχρησιμοποιήθηκαν βιολογικά
όπλα στην Ελλάδα; Στο ερώτημα αυτό κανείς δεν μπορεί
να απαντήσει με βεβαιότητα. Μπορεί όμως να στηριχθεί
στην κωδικοποιημένη ελληνική πρωτοϊστορία, την μυθο
λογία, και να αναζητήσει εκεί απαντήσεις. Ο πρώτος λοι
πόν που φέρεται να χρησιμοποιεί βιολογικά όπλα είναι ο
μεγαλύτερος Έλληνας ήρωας, ο Ηρακλής. Στο σημείο
αυτό αξίζει να γίνει μια διευκρίνηση σχετικά με τον μέγι
στο Έλληνα ήρωα. Ο Ηρακλής δεν ήταν ένα πρόσωπο,
ήταν η προσωποποίηση του ίδιου του Ελληνισμού. Έτσι
εμφανίζονται τουλάχιστον δύο πρόσωπα με το αυτό
όνομα, τα οποία έδρασαν σε διαφορετικές χρονικές
στιγμές, αλλά έφτασαν να ταυτίζονται μεταξύ τους. 0
πρώτος ο Ιδαίος, Κρητικός Ηρακλής, ήταν σύντροφος
τους Δία. Ο δεύτερος ο Μινύας - Μυκηναίος είναι ο
εκτελεστής των άθλων. Σε έναν από τους άθλους του ο
Ηρακλής εκλήθη να σκοτώσει ένα τέρας την Λερναία
Ύδρα, το τέρας με την δηλητηριώδη ανάσα. Σύμφωνα με
τον μύθο το τέρας είχε εννέα (σύμφωνα με άλλες
παραλλαγές 15-100) κεφάλια, το ένα εκ των οποίων
ήταν αθάνατο. Ο Ηρακλής τελικώς κατόρθωσε να σκο
τώσει το τέρας. Έκοψε ένα προς ένα τα κεφάλια και
τους έβαζε φωτιά. Κατόπιν απέκοψε και το αθάνατο

Βοειδάμαξα των
Λαών της θαλάσ
σης.

κεφάλι και το έθαψε κάτω από έναν μεγάλο βράχο στην
Λέρνη. Κατόπιν έσκισε το σώμα του άψυχου τέρατος και
βούτηξε τα βέλη του στο δηλητηριώδες αίμα του. Όλα
αυτά ακούγονται φυσικά ως χαριτωμένα παραμύθια. Και
όμως κρύβουν πίσω τους μια πολύ μεγάλη δόση αλήθει
ας. Προσφάτως Αμερικανοί επιστήμονες ανακάλυψαν
ότι ο Αργολικός Κόλπος διαθέτει πλουσιότατα κοιτάσμα
τα υδρογοναθράκων, πετρελαίου και αερίων. Η εκφυγή
των φυσικών αερίων λοιπόν προκαλούσε την δηλητη
ριώδη ανάσα του τέρατος, το όνομα ακόμα του οποίου Ύδρα - το συσχετίζει με το νερό, με το υγρό. Ούτε πρέ
πει να θεωρείται τυχαίο ότι ο ήρωας αναγκάστηκε να
κάψει τα κεφάλια του «τέρατος». Το πιο ενδιαφέρον
σημείο όμως είναι ότι ο Ηρακλής, γνωρίζοντας προφα
νώς τις ιδιότητες των υδρογοναθράκων, βούτηξε τα
βέλη του στο «αίμα» της Ύδρας. Αρκετά αργότερα, ο
Οδυσσέας αυτή τη φορά φέρεται στην Οδύσσεια να
ταξιδεύει ως την Εφύρα, την πόλη της Ηπείρου, κοντά
στα ύδατα της Στυγός, με σκοπό να κατέβει στον κάτω
κόσμο, η είσοδος του οποίου ευρίσκετο εκεί. Ο Όμηρος

αναφέρει ότι ο Οδυσσέας πήγε στην Εφύρα αναζητώ
ντας δηλητήρια με τα οποία θα άλειφε τις αιχμές των
βελών του. Ο βασιλιάς της πόλης Ίλος όμως, αρνήθηκε
να του παραχωρήσει τα δηλητήρια, αν και η Εφύρα
χαρακτηριζόταν από τους αρχαίους ως ο παράδεισος
των δηλητηρίων. Το παράδοξο όμως είναι ότι και η
συγκεκριμένη περιοχή της Ηπείρου είναι πλούσια σε
κοιτάσματα υρδογονανθράκων και φυσικού αερίου,
όπως απεκάλυψε ο αείμνηστος αρχαιολόγος και ελληνι
στής Νίκολας Χάμοντ στο βιβλίο του «Ήπειρος». Φαίνε
ται λοιπόν από πολύ νωρίς οι Έλληνες να έχουν ανακα
λύψει τους υδρογονάνθρακες και τα παράγωγά τους και
να τα χρησιμοποιούν και σε πολεμικούς σκοπούς. Με
ποιόν τρόπο όμως; Προφανώς ένα βέλος βουτηγμένο σε
πίσσα ή σε αργό πετρέλαιο δεν θα προκαλούσε άμεσα
τον θάνατο σε έναν άνθρωπο που θα τον έπληττε σε μη
καίριο σημείο. Μήπως λοιπόν τα βουτηγμένα σε αυτά τα
υλικά βέλη ήταν απλώς πυρφόρα βέλη, με άσβεστο
όμως πυρ; Υπάρχουν όμως περιγραφές που φανερώνουν
την τοξικότητα της περιοχής, αφού ακόμα και τα πουλιά

Τοξότης «ζυγί
ζει» το βέλος
του. Παράσταση
από κύλικα του
5ου αιώνα.

Ο Φιλοκτήτης,
θύμα των δηλη
τηρίων, στέκει
ανήμπορος,
θεραπεύτηκε
μόλις του εδόθη
αντίδοτο.

που πετούσαν από πάνω και εισέπνεαν τις δηλητηριώ
δεις αναθυμιάσεις πέθαιναν. Αναφέρει η Οδύσσεια: «εξ
Εφύρης ανιόντα παρ' Ίλου Μερμερίδαο, οίχετο γαρ
κείσε θόης νηός Οδυσσεύς φάρμακον ανδροφόνον διζή-

μενος, όφρα οι είη ιούς χρίεσθαι χαλκήρεας» (από την
Εφύρα καθώς ερχόταν από τον Ίλο Μερμερίδη, γιατί
πήγε και εκεί με γρήγορο πλοίο ο Οδυσσέας, φάρμακο
ανδροφόνο αναζητώντας, για να το έχει τα χάλκινα βέλη
του να αλοίβει. α 259 -262). Από την άλλη γνωρίζουμε
ότι δηλητηριώδη βέλη, με την κλασσική έννοια του
όρου, υπήρχαν. Αυτά όμως δεν τα βουτούσαν σε υδρο
γονάνθρακες, αλλά σε διαλύματα νερού αναμεμειγμέ
νου με τριμμένα φύλλα ή λουλούδια ορισμένων φυτών ή
μανιταριών ή δηλητηρίου φιδιών. Τα πλέον διαδεδομένα
τοξικά φυτά ήταν το Ακόνιτο, η Άτροπος, γνωστό ως
Μπελλαντόνα, από την οποία παράγεται η στρυχνίνη, το
Στραμώνιο, το Κώνιο, το Δελφίνιο, η Δακτυλίτιδα, η Γόγγολη, το Μαυρόχορτο και άλλα. Από αυτά το πλέον
θανατηφόρο είναι το Ακόνιτο, το οποίο προκαλεί παύση
της καρδιακής λειτουργίας και τελικά τον θάνατο. Σύμ
φωνα με ορισμένες απόψεις το Ακόνιτο ήταν υπεύθυνο
για τον θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τον θάνατο
όμως προκαλούν και τα περισσότερα από τα παραπάνω
αναφερθέντα φυτά. Το Κώνιο άλλωστε είναι ιδιαιτέρως
γνωστό από την εκτέλεση του Σωκράτη. Τα γνωστά λοι
πόν αυτά φυτά, αποτελούσαν την πρώτη ύλη των αρχαί
ων βιολογικών όπλων. Η αποτελεσματικότητά τους
πάντως εξαρτάτο από πολλούς παράγοντες, όπως η
κράση του θύματος, ο χρόνος χρήσης τους και οι κλιμα
τολογικές συνθήκες. Η αντοχή του κάθε ανθρώπου είναι
ένας τελείως υποκειμενικός παράγοντας, ο οποίος όμως
εξαρτάται και από το πόσο ισχυρό είναι το δηλητήριο, το
οποίο εξασθενεί με το πέρασμα του χρόνου. Ακόμα επι
δρούν και οι κλιματολογικές συνθήκες καθώς η βροχή
για παράδειγμα «ξέπλενε» το δηλητήριο από τα όπλα.
Από την άλλη πρέπει να υπήρχαν και ατυχήματα, με
φίλια θύματα, όταν για παράδειγμα ένα βέλος έκοβε τον
ίδιο τον χρήστη του. Ο μύθος αναφέρει πως ο Ηρακλής
έπληξε κατά λάθος με ένα δηλητηριώδες βέλος τον φίλο
του κένταυρο Χείρωνα, ενώ και ο κένταυρος Φόλος
πέθανε όταν τρυπήθηκε κατά λάθος από ένα βέλος που
προσπαθούσε να αποσπάσει από το σώμα ενός πληγω
μένου. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ακόμα η μυθολογική
αναφορά στο τέλος του Ηρακλή. Ο ήρωας σκότωσε τον
κένταυρο Νέσσο, με ένα βέλος βουτηγμένο στο αίμα της
Ύδρας. Ο κένταυρος πριν πεθάνει έδωσε στην σύζυγο
του Ηρακλή Διηάνειρα το μολυσμένο αίμα του, λέγοντας
της να το φυλάξει σε μέρος σκοτεινό και δροσερό,
μακριά από το φως και την ζέστη - μήπως διότι υπήρχε
κίνδυνος ανάφλεξης του; Με το αίμα του κενταύρου η
Διηάνειρα άλειψε έναν χιτώνα του Ηρακλή. Ο τελευταί
ος φόρεσε τον χιτώνα και πήγε να εκτελέσει θυσία
στους θεούς. Τότε όμως, εμπρός από την φλόγα του
βωμού, ο χιτώνας ανεφλέγη και ο Ηρακλής άρχισε να
καίγεται, ή σύμφωνα με άλλη εκδοχή η θερμότητα
απλώς ενεργοποίησε το δηλητήριο, το οποίο λειτούργη
σε ως ένα είδος οξέως. Στην απελπισία του ο ήρωας
έπεσε σε ένα ποτάμι, αλλά και εκεί η φωτιά δεν έσβησε!

Όταν δε επιχείρησε να βγάλει το δηλητηριασμένο ρούχο
αφαίρεσε μαζί και τις σάρκες του. Τελικώς ο Ηρακλής
κάηκε ζωντανός. Και αυτός ο μύθος είναι ενδεικτικός
των γνώσεων των αρχαίων Ελλήνων για τα παράδοξα
αυτά όπλα, τα οποία σκότωσαν ακόμα και έναν Ηρακλή.
Πριν πεθάνει ο ήρωας άφησε τα όπλα του στον φίλο
του Φιλοκτήτη. Ο Φιλοκτήτης αποτελεί μια πολύ ενδια
φέρουσα προσωπικότητα. Επικεφαλής επτά πλοίων, το
καθένα των οποίων είχε πλήρωμα 50 τοξοτών, κίνησε
για την Τροία. Άριστος τοξότης και ο ίδιος, είχε εξοπλι
σθεί με τα δηλητηριώδη βέλη του Ηρακλή. Δεν έμελλε
όμως να φτάσει εκεί με τους λοιπούς συστρατιώτες του.
Ο Φιλοκτήτης είτε δαγκώθηκε από φίδι, είτε σύμφωνα
με άλλη παραλλαγή του μύθου, τρυπήθηκε κατά λάθος
από ένα δικό του δηλητηριασμένο βέλος. Αποτέλεσμα
τούτου ήταν να αφεθεί σε ένα νησάκι κοντά στη Λήμνο.
Ο Φιλοκτήτης, ο καλύτερος τοξότης των Αχαιών, σώθη
κε τελικά με την επέμβαση του ιατρού Μαχάωνος. Το
γεγονός ότι η δηλητηρίαση του Φιλοκτήτη δεν προερχό
ταν από δάγκωμα φιδιού δεν χρειάζεται και μεγάλη
σοφία για να το καταλάβει κανείς. Στην Ελλάδα μόνο ένα
είδος έχιδνας έχει τόσο ισχυρό δηλητήριο ώστε να επι
φέρει τον θάνατο. Οι αρχαίοι όμως γνώριζαν πως να
αντιμετωπίζουν ακόμα και το δάγκωμα από ένα τέτοιο
φίδι - χάραγμα του σημείου δαγκώματος, αναρρόφηση
του δηλητηρίου, επίδεση αρκετά εκατοστά πάνω από
την πληγή, ώστε να μην φτάσει το δηλητήριο γρήγορα
στην καρδιά. Άρα κατά πάσα πιθανότητα ο Φιλοκτήτης
επλήγη από κάτι άλλο. Στην περίπτωση του όμως στάθη
κε τυχερός στην ατυχία του, εφόσον μάλλον το δηλητή
ριο είχε εξασθενίσει λόγω του χρόνου που είχε παρέλ
θει, αλλά και ο ίδιος ήταν νέος και με ισχυρό οργανισμό.
Έτσι επέζησε και πήγε τελικώς στην Τροία, σκορπώντας
τον όλεθρο με τα δηλητηριώδη βέλη του, ένα εκ των
οποίων σκότωσε και τον Πάρι. Σύμφωνα με την ποιητική
περιγραφή ο Πάρις υπέφερε ιδιαιτέρως από το δηλητή
ριο, νιώθοντας αφόρητο κάψιμο και δίψα. Όλα αυτά τα
συμπτώματα προϊδεάζουν για δηλητηρίαση από το φυτό
Ακόνιτο. Και είναι λογικό ο Φιλοκτήτης να χρησιμοποίη
σε ένα δραστικό δηλητήριο για τα βέλη του, εφόσον,
από ιδία πείρα κατάλαβε ότι το δηλητήριο της Ύδρας
είχε πλέον εξασθενήσει.
Η φρίκη των αρχαίων βιολογικών όπλων όμως δεν
τελείωσε και μετά τα Τρωικά. Τα κείμενα διαφόρων συγ
γραφέων της ύστερης αρχαιότητος και των πρώτων χρι
στιανικών χρόνων, όπως ο Γαληνός, ο Κουίντος ο εκ
Σμύρνης, αλλά και ο Διόδωρος Σικελιώτης και ο Παυσα
νίας, αποδεικνύουν ότι τα όπλα αυτά συνέχισαν να χρη
σιμοποιούνται όλο αυτό το διάστημα, από την προϊστο
ρία έως και τον 4ο αιώνα μ.Χ. Τα δηλητήρια που χρησι
μοποιήθηκαν στην περίοδο αυτή ήταν δραστικότερα των
παλαιοτέρων, απόκοτος της γνώσης που οι χρήστες τους
είχαν αποκομίσει από τους παλαιοτέρους. Έτσι αντί ενός
μόνο δηλητηρίου πολλές φορές χρησιμοιοποιείτο ένα

μίγμα τοξικών υλικών, προερχόμενο κυρίως από δηλη
τηριώδη φυτά, αναμεμειγμένο μερικές φορές με δηλη
τήριο φιδιού. Η αρχαία «συνταγή» ακολουθήθηκε κατά
γράμμα και σε νεωτέρους χρόνους. Υπάρχουν αναφορές
ότι μουσουλμάνοι τοξότες χρησιμοποίησαν εμποτισμέ
να σε Ακόνιτο βέλη κατά των Ισπανών το 1483. Ακόμα
και οι Γκούρκα χρησιμοποίησαν παρόμοια βέλη κατά των
Βρετανών τον 19ο αιώνα. Προσφάτως δε απεκαλύφθη
ότι και Γερμανοί επιστήμονες, κατά τη διάρκεια του Β'
Παγκοσμίου Πολέμου, επειραματίζοντο στην κατασκευή
«τοξικών» βολίδων, εμποτισμένων επίσης σε Ακόνιτο.
Ακόμα και σήμερα φυλές ινδιάνων στον Αμαζόνιο χρησι
μοποιούν δηλητηριώδη βέλη, εμποτισμένα με δηλητή
ριο ενός είδους βατράχου που ζει στην περιοχή.
Ωστόσο στους κλασσικούς, ελληνιστικούς και ρωμαί

ο βασιλιάς του
Πόντου Μιθριδά
της Στ' ο Ευπάτωρ
υπήρξε μεγάλος
γνώστης των
δηλητηρίων. Ο
ίδιος είχε απο
κτήσει ανοσία
στα περισσότερα,
πέρνοντας καθη
μερινά μικρές
δόσεις. Δοκίμαζε
μάλιστα νέα αντί
δοτα σε αιχμα
λώτους, στους
οποίους είχε
προηγουμένως
χορηγήσει δηλη
τήριο.

Οι σφήκες και οι
μέλισες απετέλε
σαν ένα από τα
έμβια όπλα της
αρχαιότητας.

Ακόμα και οι
σκορπιοί χρησι
μοποιήθηκαν ως
«γόμωση» ειδι
κών βλημάτων.

κούς χρόνους φαίνεται πως υπήρξε ένα «μορατόριουμ»
θα λέγαμε, στην ανάπτυξη βιολογικών όπλων για πολε
μική χρήση. Δηλητήρια εξακολούθησαν φυσικά να χρη
σιμοποιούνται στο κυνήγι και στις δολοφονίες. Η χρήση
τους στον πόλεμο θεωρήθηκε πράξη «βαρβαρική» και
σταμάτησε. Φυσικά αν οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι έπα
ψαν να χρησιμοποιούν βιολογικά όπλα, οι αντίπαλοι
τους δεν συμμεριζόντο πάντοτε τα ίδια αισθήματα. Έτσι
αναφέρεται η χρήση δηλητηριωδών βελών τόσο από
τους Πέρσες, όσο και από τους Γαλάτες και τους Δάκες,
αλλά και τους Σλάβους, όπως μαρτυρά ο αυτοκράτορας
Μαυρίκιος στο «Στρατηγικόν» του 6ου αιώνα π.Χ. Και οι
λαοί αυτοί όμως έπαψαν σταδιακά να τα χρησιμοποιούν,
σε γενικευμένη τουλάχιστον κλίμακα, κυρίως λόγω των

αντίποινων τα οποία υφίσταντο όσοι χρήστες τους είχαν
την ατυχία να πέσουν ζωντανοί στα χέρια των εχθρών
τους. Έτσι όταν ο στρατός τους Αλεξάνδρου πέρασε το
326 π.Χ. από το σημερινό Πακιστάν βρέθηκε αντιμέτω
πος με τους εντοπίους, οι οποίοι είχαν εμποτίσει σε
δηλητήριο φιδιού όχι μονό τα βέλη τους, αλλά ακόμα και
τα σπαθιά τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα βέλη τους
δεν έφεραν μεταλλική αιχμή. Η κατάληψη του στελέ
χους τους ήταν κούφια, προφανώς για να «συγκρατεί»
περισσότερο δηλητήριο. Ευτυχώς η έλλειψη μεταλλικής
αιχμής περιόριζε τη διατρητικότητα του βέλους, απένα
ντι στις ασπίδες και τους θώρακες των Ελλήνων. Ίδιου
τύπου βέλη χρησιμοποιούσαν και οι Σκύθες, οι οποίοι με
αυτά κατανίκησαν την στρατιά του Πέρση βασιλιά
Δαρείου, στα τέλη του 6ου αιώνα π.Χ. Παρόλα αυτά οι
στρατιώτες του Αλεξάνδρου, αγνοώντας το εχθρικό
μυστικό, επιτέθηκαν εναντίον τους και τους νίκησαν.
Μετά το πέρας της μάχης όμως πολλοί, έστω και ελαφρά
τραυματισμένοι, πέθαναν. Ο Αλέξανδρος τότε κατάλαβε
ότι οι εχθροί χρησιμοποιούσαν δηλητήριο και κατάφερε
να μάθει και το αντίδοτο. Χάρη σε αυτό σώθηκε η ζωή
του στρατηγού του Πτολεμαίου του Λάγου, ο οποίος είχε
τραυματιστεί ελαφρά από βέλος στον ώμο, αλλά κινδύ
νευε να πεθάνει. Το τραύμα του είχε μαυρίσει και μύρι
ζε απαίσια. Μετά τη χορήγηση του αντιδότου όμως
θεραπεύτηκε άμεσα.
Πέραν των γνωστών δηλητηρίων όμως των φυτών και
των φιδιών οι Έλληνες πρέπει να γνώριζαν και το δηλη
τήριο που περιέχει το κεντρί ενός είδους σαλαχιού. Σύμ
φωνα με μια παράδοση ο Οδυσσέας βρήκε τον θάνατο
από πλήγμα με ένα δόρυ που είχε αιχμή από κεντρί
σαλαχιού. Δράστης του φόνου ήταν ο νόθος γυιός του
από την μάγισσα Κίρκη, ο Τήλεφος.

Σκυθικά βέλη
Οι Σκύθες ήταν ένας νομαδικός λαός της αρχαιότη
τας που είχε εξαπλωθεί σε ολόκληρη την Ασία, από τα
σύνορα της Κίνας ως την σημερινή Ουκρανία και Αρμε
νία. Οι Έλληνες είχαν επαφές μαζί τους από πολύ νωρίς
και οι ίδιοι οι Σκύθες θεωρούσαν γενάρχη τους τον Ηρα
κλή. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι οι Σκύθες ήταν οι πλέον
εξέχοντες τοξότες της αρχαιότητος, οι οποίοι μάλιστα
χρησιμοποιούσαν κατά κόρον δηλητηριασμένα βέλη.
Σκυθική εφεύρεση θεωρείτο ο γορυτός, μια θήκη εντός
της οποίας τοποθετούσαν τόσο τα βέλη, όσο και το τόξο,
σε ξεχωριστές υποδοχές. Το 1940 ο Ρώσος αρχαιολόγος
Σεργκέϊ Ρουντένκο ξεκίνησε ανασκαφές σε διαφόρους
σκυθικούς ταφικούς τύμβους, στις ουκρανικές στέπες.
Από τότε έως σήμερα έχουν έρθει στο φως πολλά ευρή
ματα και κυρίως όπλα ανδρών και γυναικών (αμαζόνων;)
πολεμιστών. Ανάμεσα στα ευρήματα που ξεχωρίζουν
είναι και πολλά ξύλινα βέλη, χωρίς μεταλλική αιχμή,
βαμμένα μάλιστα με έντονα χρώματα. Το υγρό περιβάλ-

λον της περιοχής διέσωσε ολόκληρο το ξύλινο στέλεχος
του βέλους, το οποίο είχε μήκος 75 εκατοστών. Στην
άκρη του, αντί αιχμής είχε μια υποτυπώδη ξύλινη, σχε
δόν κούφια «αιχμή». Τα βέλη και οι «αιχμές» τους είχαν
διαφορετικά οχήματα και χρώματα. Υπήρχαν βέλη βαμ
μένα κόκκινα, αλλά βαμμένα ασπρόμαυρα και αλλά
μαυροκόκκινα. Κάθε διαφορετικού χρώματος βέλος
είχε και διαφορετικά σκαλίσματα στην ξύλινη αιχμή του,
τα οποία οι αρχαιολόγοι δεν μπορούσαν να τα εξηγή
σουν. Το κατάφεραν όμως οι ντόπιοι εργάτες, οι οποίοι
στα σχήματα και στα χρώματα των βελών αναγνώρισαν
τα χρώματα και τα οχήματα τριών ειδών δηλητηριωδών
εχιδνών που ζουν στην περιοχή. Εργαστηριακές έρευνες
απέδειξαν ότι πράγματι το κάθε χρώμα δήλωνε ότι το
βέλος ήταν εμποτισμένο με το δηλητήριο συγκεκριμέ
νου φιδιού. Προφανώς τα βέλη είχαν βαφεί ώστε ο χρή
στης του να είναι σε θέση να τα αναγνωρίζει άμεσα.
Την γνώση αυτή των Σκυθών επιβεβαιώνουν μεγάλες
προσωπικότητες του αρχαίου κόσμου, όπως ο Αριστοτέ
λης, ο εόφραστος και ο Αιλιανός. Ο τελευταίος αναφέρει
μάλιστα ότι οι Σκύθες χρησιμοποιούσαν ακόμα και
ανθρώπινο αίμα για την παρασκευή δηλητηρίου. Αφαι
ρούσαν ορό αίματος τον οποίο τοποθετούσαν σε ένα
δερμάτινο ασκί, αναμεμειγμένο με κοπριά ζώων ή
ανθρώπινα περιττώματα. Κατόπιν το ασκί εθάβετο στο
έδαφος για τόσο διάστημα όσο απατείτο ώστε να επέλ
θει σήψη. Κατόπιν το ημιστερεοποιημένο μίγμα αλειφό
ταν στις αιχμές των βελών. Το πλήγμα από ένα τέτοιο
βέλος προκαλούσε σοβαρή μόλυνση, δύσκολα ιάσιμη.
Τα βακτήρια που ανεπτύσσοντο στο μίγμα δεν μπορού
σαν να αντιμετωπιστούν με τα φαρμακευτικά μέσα της
εποχής. Πολλές φορές, για να ισχυροποιήσουν το κατα
στρεπτικό αποτέλεσμα, πρόσθεταν και άλλα συστατικά
στο μίγμα. Έτσι, βάσει των αρχαίων πηγών, έριχναν και
δηλητήριο έχιδνας, αλλά και κομμάτια σάρκας φιδιού
στον ίδιο ασκό. Η ζύμωση παρήγαγε σαφώς ένα ισχυρό
τερο και τοξικότερο δηλητήριο. Το πλήγμα από ένα
βέλος εμποτισμένο από το παραγόμενο δηλητήριο, ήταν
σίγουρο ότι προκαλούσε τέτανο ή σηπτική γάγγραινα
στο θύμα. Το συγκεκριμένο δηλητήριο θα μπορούσε να

χαρακτηριστεί ως όπλο εκδίκησης, εφόσον δεν σκότωνε
τον αντίπαλο στο πεδίο της μάχης, αλλά πολύ μετά τη
μάχη και μάλιστα με ιδιαίτερα επώδυνο τρόπο. Εάν μάλι
στα είχε αναμιχθεί και με δηλητήριο φιδιού, ο θάνατος

του πληγέντος καθίστατο τραγικότερος. Η περιοχή γύρω
από το τραύμα σταδιακά σάπιζε και εξέπεμπε απαίσια
οσμή. Σιγά - σιγά η σήψη εξαπλωνόταν σε όλο το σώμα.
Ο θάνατος επερχόταν αργά και βασανιστικά, ύστερα
από πολλές ημέρες. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι Σκύ
θες τοξότες χρησιμοποιούσαν βέλη με αγκιστροειδή
αιχμή. Τα άγκιστρα δεν επέτρεπαν την εύκολη και γρή
γορη απόσπαση του βέλους από το σώμα του θύματος,
δίδοντας έτσι στο δηλητήριο τον αναγκαίο χρόνο για να
δράσει. Αξίζει να σημειωθεί ότι παρόμοια σηπτικά αυτο

σχέδια δηλητήρια χρησιμοποίησαν ακόμα και οι Βιετνα
μέζοι αντάρτες κατά των Αμερικανών στον πόλεμο του
Βιετνάμ. Οι Βιετκόνγκ άλειφαν σηπτικά μίγματα σε παγί
δες από αιχμηρά μπαμπού. Φυσικά ελάχιστοι Αμερικα
νοί στρατιώτες πέθαιναν από τα τραύματα αυτά, εφόσον
ετύγχαναν άμεσης ιατρικής περίθαλψης. Χιλιάδες όμως
ετίθεντο εκτός μάχης!
Οι Σκύθες θεωρούσαν ότι και η σχετική με τα δηλη
τήρια γνώση τους προερχόταν από τον Ηρακλή. Μάλλον
δεν είναι τυχαίο ότι ο Ηρακλής είχε, σύμφωνα με την
παράδοση, ταξιδεύσει στις χώρες των Σκυθών, ούτε ότι
οι Αργοναύτες σύντροφοι του έπλευσαν ως την Κολχίδα,
την χώρα του Χρυσόμαλλου Δέρατος, αλλά και της
μάγισσας Μήδειας. Στην αρχαία Κολχίδα βέβαια, όπως
και στην αρχαία Εφύρα, και στην Λέρνη, δεν είναι τυχαίο
ότι υπάρχουν επίσης κοιτάσματα υδρογονανθράκων.
Από την άλλη πλευρά Σκύθες τοξότες χρησιμοποίη-

«Πολυβόλος»
καταπέλτης,
όπως εικονίζεται
σε γκραβούρα
του 19ου αιώνα.

Συστοιχεία οξυβελών καταπελ
τών, ταγμένη
γύρω από
πολιορκημένη
πόλη.

Πρωτόγονες
«χειροβομβί
δες». Γεμισμένες
με νάφθα χρησι
μοποιούντο όπως
οι σύχρονες βόμ
βες Μολότωφ.

σε και ο αθηναϊκός στρατός και αντιμετώπισε ο Αλέξαν
δρος. Σε κάποια μάχη μάλιστα οι Σκύθες κατάφεραν να
εξοντώσουν ένα ολόκληρο ελληνικό τμήμα. Στην επόμε
νη σύγκρουση όμως, όταν βρέθηκαν αντιμέτωποι με τον
ίδιο τον Αλέξανδρο, ηττήθηκαν κατά κράτος, εφόσον ο
Αλέξανδρος με τη χρήση καταπελτών τους «βομβάρδι
σε» από μακριά και κατόπιν τους επιτέθηκε ταχύτατα,
πριν προλάβουν να συνέλθουν από τα αποτελέσματα
του «βομβαρδισμού».

Δηλητηριασμένα ύδατα
Ο Ηρακλής και ο
Ιόλαος σκοτώ
νουν την Λερναία
Ύδρα. Το συγκε
κριμένο «τέρας»
σχετίζεται άμεσα
με την γνώση
των Ελλήνων για
τα πετρελαιοει
δή. Άλλωστε
είναι γνωστό ότι
στον Αργολικό
κόλπο υπάρχουν
κοιτάσματα
πετρελαίου.

Το νερό αποτελεί ένα από τα πολυτιμότερα αγαθά
για τη διατήρηση της ζωής στον πλανήτη. Τη αλήθεια
αυτή γνώριζαν και οι αρχαίοι λαοί και πολλές φορές
προσπάθησαν να στερήσουν το πολύτιμο αυτό αγαθό
από τους αντιπάλους τους, ή ακόμα χειρότερα να το χρη
σιμοποιήσουν ως όπλο κατά των αντιπάλων τους! Το
σκεπτικό ήταν απλό. Σε κάθε περίπτωση είτε τα στρα
τεύματα των επιτιθεμένων, είτε το σύνολο του πληθυ
σμού μιας πολιορκημένης για παράδειγμα πόλης, χρεια
ζόταν νερό. Αν το νερό αυτό καθίστατο μη πόσιμο τότε
και στις δύο περιπτώσεις προέκυπτε σοβαρό πρόβλημα.
Υπήρχαν πολλοί τρόποι δηλητηριάσεως του νερού. Ο
πλέον συνήθης ήταν τα δηλητηριώδη φυτά και μανιτά
ρια. 'Αλλος τρόπος ήταν να ρίχνουν πτώματα ζώων εντός
των πηγαδιών. Η δεύτερη αυτή μέθοδος ήταν ακατάλλη
λη για την δηλητηρίαση τρεχούμενων νερών, αλλά ήταν

εξαιρετικά αποτελεσματική σε πηγάδια, στέρνες κ.λπ.
Όσον αφορά τα δηλητηριώδη φυτά, χρησιμοποιούσαν
όσα αναφέρθηκαν και παραπάνω. Πολλές φορές όμως
έβραζαν τα φυτά και έριχναν τον παραγόμενο χυμό στο
νερό. Για να δρα αποτελεσματικά το δηλητήριο όμως,
έπρεπε να ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Είναι περιττό να λεχθεί ότι το δηλητηριασμένο νερό
ήταν ακατάλληλο ακόμα και για το πότισμα των αγρών,
εφόσον μόλυνε και το έδαφος. Δυσάρεστο παράδειγμα
αποτελεί η φωκική πόλη της Κύρας, κοντά στην σημερι
νή Ιτέα. Οι κάτοικοι της καταπάτησαν το 590 η.Χ. κτήμα
τα του μαντείου των Δελφών. Αμέσως το Αμφικτιονικό
συνέδριο κήρυξε ιερό πόλεμο κατά των ιερόσυλων. Επι
κεφαλής της συμμαχίας τέθηκε η Αθήνα και η Σικυώνα.
Οι σύμμαχοι ορκίσθηκαν από το δελφικό ιερατείο να
εξαφανίσουν την πόλη από προσώπου γης, να κατα
στρέψουν ακόμα και τους αγρούς και τα καρποφόρα
δέντρα. Οι ιερείς των Δελφών είπαν ότι ο Απόλλων είχε
καταραστεί την ιερόσυλη πόλη. Το χώμα της δεν θα
έδινε πια καρπούς και τα παιδιά που θα γεννούσαν οι
γυναίκες θα ήταν παραμορφωμένα. Όπως λοιπόν ο θεός
δεν θα έδειχνε έλεος, έτσι και τα συμμαχικά στρατεύ
ματα θα έπρεπε να είναι αμείλικτα. Και πράγματι ήταν.
Οι σύμμαχοι, υπό τους Κλεισθένη και Ευρύλοχο, πολιόρ
κησαν την καλά οχυρωμένη Κύρα. Ελλείψει πολιορκητι
κών μηχανών, αλλά και λόγω του ορεινού εδάφους η
πολιορκία δεν εξελισσόταν ικανοποιητικά για τους συμ
μάχους. Τότε όμως ανακάλυψαν έναν κρυμμένο αγωγό,
ο οποίος μετέφερε νερό εντός της πόλης, από μια γειτο
νική πηγή. Αμέσως έσπασαν τον αγωγό, διακόπτοντας
την παροχή νερού. Ύστερα από μερικές μέρες όμως
κατά τη διάρκεια των οποίων οι πολιορκημένοι υπέφε
ραν από την δίψα, επισκεύασαν τον αγωγό και νερό
άρχισε να ρέει και πάλι στην πόλη. Δυστυχώς για τους
πολιορκημένους ήταν δηλητηριασμένο με μαυρόχορτο.
Οι κάτοικοι όλοι αρρώστησαν και η πόλη κατελήφθη
χωρίς περαιτέρω αντίσταση. Προφανώς μετά την νίκη
τους τα συμμαχικά στρατεύματα πότισαν τα χωράφια
της Κύρας με δηλητηριασμένο νερό. Τα δέντρα και τα
φυτά ξεράθηκαν και όχι μόνο αυτό. Ακόμα και όταν ο
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περιπγητής Παυσανίας επισκέφθηκε τον χώρο 740 έτη
αργότερα, το έδαφος ήταν ακόμα δηλητηριασμένο! «Ο
κάμπος γύρω από την Κύρα είναι ακαλλιέργητος γιατί η
γη είναι ακόμα καταραμένη και οι κάτοικοι δεν μπορούν
να φυτέψουν δέντρα», γράφει ο Παυσανίας, ο οποίος
αποδίδει το σχέδιο δηλητηριάσεως των νερών στον
σοφό Αθηναίο νομοθέτη Σόλων.
Ευτυχώς η μορφή αυτή ολοκληρωτικού πολέμου δεν
φαίνεται να ξαναχρησιμοποιήθηκε από Έλληνες κατά
Ελλήνων. Προφανώς όμως η μέθοδος δεν ήταν καινούρ
για, ούτε εφαρμόστηκε για πρώτη φορά κατά της άμοι

ρης Κύρας. Η μορφή αυτή βιολογικού - χημικού πολέμου
υπήρχε από πολύ παλιά, συνδυαζόμενη άριστα με την
μόνιμη λειψυδρία στον ελλαδικό χώρο, ιδίως το καλο
καίρι. Οι Αθηναίοι την χρησιμοποίησαν στα πλαίσια της
τακτικής της καμένης γης που χρησιμοποίησαν κατά των
Περσών του Ξέρξη. Εγκαταλείποντας την πόλη τους στο
έλεος των εισβολέων οι φυγάδες Αθηναίοι δεν παρέλει
ψαν πρώτα να δηλητηριάσουν τις πηγές, τα πηγάδια και
τις στέρνες τους. Αργότερα, κατά την διάρκεια του
Πελοποννησιακού Πολέμου οι Αθηναίοι κατηγόρησαν
τους Σπαρτιάτες ότι για τον μεγάλο λιμό που έπληξε την
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Αθήνα το 430 π.Χ. ευθυνοντο τα δηλητήρια που είχαν
ρίξει στο νερό. Η κατηγορία φυσικά ήταν ανυπόστατη.
Ορισμένοι ερευνητές θεωρούν ότι και οι Συρακούσιοι
είχαν δηλητηριάσει τα νερά των ποταμών και των πηγών
κατά την διάρκεια της Σικελικής Εκστρατείας των Αθη
ναίων. Η άποψη αυτή όμως δεν τεκμηριώνεται από καμμία αρχαία πηγή. Αντίθετα οι Συρακούσιοι φαίνεται ότι
δηλητηρίασαν τις πηγές νερού γύρω από την πόλη τους,
κατά τη διάρκεια της μεγάλης επίθεσης των Καρχηδο
νίων το 397 π.Χ.
Στα μέσα του 4ου αιώνα π.Χ. ο Αινείας ο Τακτικός
έκανε λόγο για τη χρήση δηλητηρίων στο νερό, σε
πολιορκητικές επιχειρήσεις. Ωστόσο δεν φαίνεται οι
Έλληνες να ξαναχρησιμοποίησαν τέτοιες μεθόδους. Η
Κύρα ήταν απλώς η εξαίρεση που επιβεβαίωνε τον
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κανόνα. Οι κάτοικοι της άλλωστε είχαν διαπράξει ιερο
συλία. Οι Ρωμαίοι και οι λοιποί αρχαίοι λαοί χρησιμοποί
ησαν επίσης κατά κόρον τέτοιες τακτικές. Η τελευταία
πάντως καταγεγραμμένη χρήση δηλητηρίων από Έλλη
νες για στρατιωτικούς σκοπούς έλαβε χώρα το 1275 μ.Χ.
κατά την διάρκεια της φραγκοκρατίας. Ο Γάλλος ηγεμό
νας της Αχαΐας Γουλιέλμος Βιλεαρδουίνος είχε συμμαχή
σει με τον βασιλιά των Δύο Σικελιών Κάρολο ντ' Ανζού
εναντίον του Έλληνα αυτοκράτορα Μιχαήλ 8ου Παλαιο
λόγου. Ο Παλαιολόγος κατάφερε να εξεγείρει τους
Έλληνες κατοίκους της Πελοποννήσου κατά των Φρά
γκων. Σε κάποια φάση των επιχειρήσεων ένα ισχυρό
γαλλικό απόσπασμα με επικεφαλής τον Γοδεφρείδο ντε
Μπρυγέρ κινήθηκε κατά των Ελλήνων επαναστατών στα
Σκορτά της Αρκαδίας. Οι Έλληνες αδυνατώντας να αντι
μετωπίσουν τους Γάλλους ιππότες σε κατά μέτωπο μάχη
βρήκαν καταφύγιο στα βουνά. Οι Γάλλοι τους καταδίω
ξαν. Οι Έλληνες κατέφυγαν σε μια δασωμένη πλαγιά
από όπου πήγαζε και ένα μικρό ποταμάκι. Οι Γάλλοι
στρατοπέδευσαν χαμηλά, στους πρόποδες, από όπου
μπορούσαν να τροφοδοτούνται με νερό. Η συνέχεια
είναι ευκολονόητη. Οι Έλληνες δηλητηρίασαν το νερό,
μάλλον με μαυρόχορτο, με αποτέλεσμα οι Γάλλοι να
εξοντωθούν κυριολεκτικά από διάρροια. Ο ίδιος ο ντε
Μπρυγιέρ, ο μεγαλύτερος πολεμιστής της Φραγκιάς,
σύμφωνα με το Χρονικό του Μωρέως, πέθανε άδοξα
από το δηλητηριασμένο νερό!

Έμβια όπλα
Η φύση προμήθευσε τους ανθρώπους με βιολογικά χημικά όπλα. Η ίδια όμως εφοδίασε και ορισμένα ζώα με
δηλητήριο, το οποίο τα βοηθά να κυνηγήσουν τα θηρά
ματα τους και να προστατευτούν από τους εχθρούς
τους. Τι συνέβη όμως όταν ο άνθρωπος θέλησε να εκμε
ταλλευθεί τις ικανότητες των ζώων αυτών για πολεμι
κούς σκοπούς; Προφανώς οι άνθρωποι δεν μπορούσαν
να εκπαιδεύσουν έντομα και ζώα όπως οι σκορπιοί, τα
φίδια ή οι σφήκες στο να μάχονται εναντίον ορισμένων
αντιπάλων, όπως έπρατταν με τους ελέφαντες, τις καμή
λες και τους σκύλους. Κατόρθωσαν όμως να χρησιμοποι
ήσουν τα δηλητηριώδη έντομα και ζώα ως ζωντανά βλή
ματα κατά των πολεμίων τους. Οι άνθρωποι εκ φύσεως
τρέφουν δικαιολογημένο φόβο και απέχθεια σε όλα
αυτά τα πλάσματα. Αυτόν ακριβώς τον φόβο λοιπόν
εκμεταλλεύτηκαν οι αρχαίοι στρατηγοί για να αποκτή
σουν ένα ακόμα όπλο κατά των αντιπάλων τους. Χρησι
μοποιώντας εξειδικευμένους άνδρες μάζευαν φίδια και
σκορπιούς και ολόκληρες σφηκοφωλιές. Τα έβαζαν
μέσα σε πήλινα δοχεία τα οποία με την σειρά τους εκτοξεύοντο κατά των αντιπάλων με το χέρι ή με βλητική
μηχανή. Είναι εύκολο να φανταστεί κανείς τον τρόμο
που θα ένοιωθε κάποιος που δίπλα του θα έσπαζε ένα
τέτοιο πήλινο βλήμα και από μέσα θα ξεπετάγοντο εξα-

γριωμένα ιοβόλα όντα.
Οι Έλληνες δεν χρησιμοποίησαν τέτοια ζωντανά
όπλα παρά στους ύστερους ελληνιστικούς και στους
βυζαντινούς χρόνους. Ωστόσο η γνώση προϋπήρχε. Η
ελληνική γη όμως ποτέ δεν διέθετε πληθυσμούς εξαιρε
τικά επικινδύνων ιοβόλων όντων. Έπρεπε να καταλη
φθεί η Αίγυπτος και η Ασία για να έρθουν σε επαφή οι
Έλληνες με τον ανατολίτικο αυτό τρόπο πολέμου.
Τα έμβια όπλα χρησιμοποιούντο κυρίως σε πολιορ
κητικές επιχειρήσεις και ναυμαχίες. Υπάρχουν πολλές
αναφορές για τη χρήση εμβίων ιοβόλων βλημάτων από
τους Βυζαντινούς Έλληνες κατά τις ναυμαχίες με τους
αντιπάλους τους. Ως «γόμωση» των βλημάτων χρησιμο
ποιούντο εξαιρετικά δηλητηριώδη εξωτικά φίδια,
κυρίως κόμπρες και σκορπιοί της ερήμου. Όσον αφορά
τις σφήκες, αυτές αποτελούν σύμφωνα με τους ειδικούς
το παλαιότερο τέτοιου τύπου όπλο. Ειδικά εκπαιδευμέ
νοι άνδρες, αποκολλούσαν τις φωλιές τους από τα
δέντρα και τις τοποθετούσαν σε πήλινα δοχεία. Τα «βλή
ματα» αυτά ερίπτοντο συνήθως με το χέρι και ήταν ιδι
αιτέρως αποτελεσματικά κατά τους νεολιθικούς χρό
νους, όταν δεν υπήρχαν βαρειά ρούχα και θωρακίσεις.
Ιδιαιτέρως αποτελεσματικά ήταν τα εν λόγω βλήματα
και εναντίον του ιππικού, καθώς το άλογο αντιδρούσε
στη θέα ή στα τσιμπήματα τους εντελώς ενστικτωδώς.
Μια άλλη κατηγορία ζώων που χρησιμοποιήθηκαν
στον πόλεμο ήταν τα ανώτερα θηλαστικά όπως το
άλογο, ο ελέφαντας, η καμήλα και ο σκύλος, τα οποία
μπορούσαν να εκπαιδευτούν και να χρησιμοποιηθούν
ως ανεξάρτητες πολεμικές μονάδες. Για το άλογο δεν
υπάρχει λόγος να γίνει εδώ καμμία αναφορά, αφού από
την στιγμή της εξημέρωσης του αποτελούσε αχώριστο
σύντροφο των αρχαίων λαών. Τα άλλα τρία όμως ζώα της
κατηγορίας αποτελούσαν πράγματι «μυστικά όπλα» των
αρχαίων χρόνων, ακόμα και της Αναγέννησης.
Οι ελέφαντες εξημερώθηκαν από τους ανθρώπους
και χρησιμοποιήθηκαν όπως και τα άλογα ως ζώα έλξης.
Από νωρίς όμως έγινε αντιληπτό ότι η μεγάλη φυσική
δύναμη του ελέφαντα ήταν δυνατό να χρησιμοποιηθεί
και για πολεμικούς σκοπούς. Στην Ινδία οι πολεμικοί
ελέφαντες εξελίχθηκαν στα κύρια απαρτία των πολεμι
κών μηχανών των ηγεμόνων της περιοχής, αλλά και στο
μέτρο σύγκρισης της πολεμικής και οικονομικής ισχύος
του κάθε βασιλείου. Σύμφωνα με την παράδοση οι
Έλληνες βρέθηκαν για πρώτη φορά αντιμέτωποι με
πολεμικούς ελέφαντες κατά την εκστρατεία του Διονύ
σου στις Ινδίες, στους νεολιθικούς χρόνους. Έμελλε να
ξανά απαντηθούν, τεκμηριωμένα αυτή τη φορά, από τον
στρατό του Αλεξάνδρου. Στα Γαυγάμηλα το 331 π.Χ. ο
στρατός του Δαρείου Γ διέθετε και 15 ινδικούς ελέφα
ντες, τους οποίους όμως δεν χρησιμοποίησε στη μάχη.
Στη μάχη του Υδάσπη το 326 π.Χ. πολεμώντας τον βασι
λιά Πώρο ο Αλέξανδρος βρέθηκε αντιμέτωπος με 200
εκπαιδευμένους ασιατικούς πολεμικούς ελέφαντες. Οι

Έλληνες εξουδετέρωσαν τελικώς τα «θηρία» με τη
χρήση της σάρισσας και εκηβόλων όπλων. Τότε αντελή
φθησαν ότι δεν ήταν απαραίτητο να σκοτώσουν έναν
ελέφαντα. Αρκούσε να τον τραυματίσουν ή να τον τρο
μάξουν. Το ζώο αντιδρούσε με βάσει το ένστικτο του και
συνήθως τρεπόταν σε φυγή, ποδοπατώντας αδιακρίτως
εχθρούς και φίλους.
Παρά την σοβαρή αυτή αδυναμία οι ελέφαντες ως
όπλο εντάχθηκαν αμέσως από τον Αλέξανδρο στον ελλη
νικό στρατό. Μετά τον θάνατο του χρησιμοποιήθηκαν
κατά κόρον στους συνεχείς εμφυλίους πολέμους που
ακολούθησαν. Η κοσμοϊστορική και καταλυτική μαχητής
Ιψού μάλιστα το 301 π.Χ. κερδήθηκε από τους συμμά
χους Σέλευκο, Κάσσανδρο και Λυσίμαχο, χάρη στους 400
πολεμικούς ελέφαντες που διέθεταν έναντι των 80 μόνο
των αντιπάλων τους Αντιγόνου και Δημητρίου Πολιορκη-
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συγκρότημα γύρω από κάθε ελέφαντα, όπως για παρά
δειγμα στη μάχη του Μπεϊτ Ζακάρια όταν οι Σελευκίδες
πολέμησαν κατά των Μακαβαίων οργανωμένοι σε μικτά
«συντάγματα», το καθένα των οποίων περιελάμβανε
έναν ελέφαντα, 1.000 πεζούς και 500 ιππείς. Λίγο νωρί
τερα πάντως, το 190 π.Χ. στην μεγάλη μάχη της Μαγνη
σίας, οι φίλιοι ελέφαντες και τα δρεπανηφόρα άρματα
προκάλεσαν την ήττα του σελευκιδικού στρατού του
Αντιόχου Γ, όταν πανικοβλημένοι από τα πλήγματα που
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τή. Στη μάχη αυτή ο Δημήτριος διέσπασε με το ιππικό του
την αριστερή πτέρυγα του ιππικού των συμμάχων και
καταδίωξε τους φεύγοντες αντιπάλους ιππείς. Όταν
όμως επιχείρησε να επιστρέψει για να πλαγιοκοπήσει
την εχθρική φάλαγγα βρήκε τον δρόμο αποκλεισμένο
από τους ελέφαντες των αντιπάλων. Τα άλογα των ιππέ
ων του δεν τολμούσαν να πλησιάσουν τα εύσωμα ζώα και
έτσι η μάχη κερδήθηκε από την συμμαχική στρατιά.
Κατά την διάρκεια πάντως των εμφυλίων πολέμων,
οι Έλληνες ανακάλυψαν τυχαία και ένα αντίδοτο στην
ισχύ των ελεφάντων, τους χοίρους. Οι Μεγαρείς πολιορ
κήθηκαν κατά τη διάρκεια του Χρεμωνιδίου πολέμου
(267-261 π.Χ.) από τα στρατεύματα του βασιλιά της
Μακεδονίας Αντιγόνου Γονατά. Ο Αντίγονος Γονατάς,
όπως και ο Πολυσπέρχων το 318 π.Χ. στη Μεγαλόπολη,
χρησιμοποίησε τους ελέφαντες ως ζωντανούς πολιορ
κητικούς κριούς για την κατακρύμνηση των πυλών της
πόλης. Οι Μεγαρείς όμως άλειψαν μερικούς χοίρους με
πίσσα, άνοιξαν τις πύλες και τους έβαλαν φωτιά. Τα
άτυχα ζώα, καιγόμενα ζωντανά, εξέβαλαν φρικτές
κραυγές και άρχισαν να τρέχουν σαν τρελλά. Οι ελέφα
ντες του Αντιγόνου, τρομοκρατήθηκαν με τη σειρά τους
από τις φωνές και τις φλόγες και τράπηκαν σε φυγή,
ποδοπατώντας τους στρατιώτες του. Ύστερα από αυτό ο
Αντίγονος κατασκεύασε ειδική αλέα, εντός της οποίας
μαζί με τους ελέφαντες τοποθέτησε και χοίρους, ώστε
οι πρώτοι να συνηθίσουν στις φωνές και στην οσμή των
δεύτερων. Το ίδιο τέχνασμα του συγχρωτισμού έπρατ
ταν αργότερα όλοι οι βασιλείς των ελληνιστικών βασι
λείων, τοποθετώντας τους ελέφαντες και τα άλογα του
ιππικού μαζί, ώστε τα δεύτερα να πάψουν να φοβούνται
τους ελέφαντες. Χοίρους λέγεται ότι χρησιμοποίησαν
και οι Ρωμαίοι κατά του Πύρρου, με λιγότερο λαμπρά
αποτελέσματα. Συνήθως οι πολεμικοί ελέφαντες χρησι
μοποιούντο κατά του εχθρικού ιππικού, ακριβώς γιατί
τρόμαζαν τα άλογα του εχθρικού ιππικού. Σε πολλές
περιπτώσεις όμως συγκροτείτο ολόκληρο τακτικό

εδέχθησαν από το ρωμαϊκό και περγαμηνή ελαφρύ πεζι
κό, ετράπησαν σε φυγή, διαλύοντας τις τάξεις του φίλι
ου πεζικού. Ο μεγαλύτερος μετά τον Αλέξανδρο Έλλη
νας στρατηγός της εποχής, ο Πύρρος, χρησιμοποιούσε
με μεγάλη σύνεση τους πολεμικούς του ελέφαντες. Στην
μάχη της Ηράκλειας (280 π.Χ.) ο Πύρρος ενέπλεξε τους
ελέφαντες του στο τελικό στάδιο της μάχης, τηρώντας
τους ως τότε σε εφεδρεία. Η έφοδος των ελεφάντων
διέλυσε πράγματι το ήδη κλονισμένο ρωμαϊκό μέτωπο,
αλλά και πάλι παραλίγο να οδηγήσει σε καταστροφή
όταν ένας ελέφαντας τραυματίστηκε και άρχισε να
ποδοπατά αδιακρίτως εχθρούς και φίλους. Ο τραυματι
σμός του ελέφαντα έσωσε κυριολεκτικά τους Ρωμαίους
από ολοκληρωτική καταστροφή.
Ένα άλλο ζώο - όπλο που χρησιμοποιήθηκε σε μικρή
κλίμακα στους αρχαίους στρατούς ήταν η καμήλα. Η
καμήλα, όπως και ο ελέφαντας, τρόμαζαν τα ασυνήθι
στα στη θέα τους άλογα του εχθρικού ιππικού. Καμήλες
φαίνεται ότι χρησιμοποίησαν πρώτοι οι Άραβες, οι Νουμίδες και οι Ασσύριοι. Από αυτούς πήραν την γνώση και
οι Πέρσες και τις χρησιμοποίησαν με μεγάλη επιτυχία
κατά των Λυδών στην εκστρατεία του Κύρου του Μέγα
κατά των Σάρδεων το 546 π.Χ. Όπως αναφέρει ο Ξενο
φών στο έργο του «Κύρου Παιδεία», οι καμήλες κατα
τρόμαξαν τα άλογα του αήττητου ως τότε λυδικού ιππι
κού, χαρίζοντας την νίκη στους Πέρσες. Εναντίον των
Ελλήνων καμήλες χρησιμοποιήθηκαν σπανίως. Στη μάχη
στις Μαμμές της Βορείου Αφρικής το 534 μ.Χ. περί τους
5.000 Βυζαντινοί στρατιώτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με
50.000 Νουμίδες. Το μικρό βυζαντινό τμήμα απετελείτο
κυρίως από τμήματα ιππικού. Έτσι οι Νουμίδες αποφά
σισαν να εφαρμόσουν μια τακτική, την οποία είχαν με
καταπληκτική επιτυχία ξαναεφαρμόσει κατά των περί
φημων Βανδάλων ιππέων. Τάχθηκαν σε σχηματισμό
κύκλου, τοποθετώντας γύρω - γύρω καμήλες, σε βάθος
12 ζυγών. Αφού υποχρέωσαν τα ζώα να καθίσουν,
τάχθηκαν πίσω από το ζωντανό αυτό φράγμα, σε βαθύς
σχηματισμούς, με τα τόξα και τα ακόντια στα χέρια. Υπο
λόγιζαν ότι τα άλογα των Βυζαντινών θα τρόμαζαν και
θα έριχναν κάτω τους αναβάτες τους, τους οποίους οι
ίδιοι εύκολα θα αποτελείωναν. Οι Βυζαντινοί όμως είχαν
αντίθετη άποψη και δεν συνεργάστηκαν καθόλου. Αντί
να επιτεθούν έφιπποι, αφίππευσαν και επιτέθηκαν
πεζή. Οι βαρείες τους θωρακίσεις τους προστάτευσαν
από την βροχή των εχθρικών βλημάτων. Σύντομα οι

Βυζαντινοί είχαν με την σειρά τους τρομοκρατήσει τις
καμήλες, οι οποίες σηκώθηκαν και τράπηκαν σε φυγή,
προκαλώντας τρομερή σύγχυση στις νουμιδικές δυνά
μεις. Οι Βυζαντινοί επέπεσαν με ορμή στον εν πλήρη
αταξία ευρισκόμενο εχθρό και τον συνέτριψαν. Αξίζει
να σημειωθεί ότι οι Βυζαντινοί είχαν αφήσει ένα τμήμα
ιππικού πάνω στα άλογα. Μόλις λοιπόν το ζωντανό
φράγμα των Νουμιδών διεσπάσθη και οι εχθροί τράπη
καν σε φυγή, το έφιππο τμήμα τους επιτέθηκε σε αναπεπταμένο πεδίο και τους διέλυσε. Περισσότεροι από
10.000 Νουμίδες έπεσαν στη μάχη, έναντι ελαχίστων
Βυζαντινών. Στον Ελληνορωμαϊκό κόσμο τμήματα καμηλοβατών συγκρότησε ο ρωμαϊκός στρατός μετά την
κατάληψη της Βορείου Αφρικής, τους περίφημους Δρομεντάριους. Τα τμήματα αυτά όμως εκτελούσαν κυρίως
περιπολίες στις παρυφές της Σαχάρας και δεν χρησιμο
ποιήθηκαν σε μεγάλη κλίμακα ποτέ.
Ένα τρίτο «πολεμικό» ζώο δεν ήταν άλλο από τον
καλύτερο φίλο του ανθρώπου, τον σκύλο. Όπως και στο
κυνήγι, έτσι και στον πόλεμο, ο οποίος κατά μία έννοια
αποτελούσε προέκτασή του, ο σκύλος συντρόφευε τον
άνθρωπο, παρέχοντας πολύτιμες υπηρεσίες, τόσο ως
φύλακας, όσο και σε κάποιες περιπτώσεις, ως όπλο
κρούσης! Ομάδες εξημερωμένων σκύλων συνόδευαν
τους πρώτους πολεμιστές και επιτίθεντο στους αντιπά
λους, βάσει του αγελαίου ενστίκτου τους. Αργότερα ο
σκύλος ανέλαβε απλώς καθήκοντα φύλακα, με αποστο
λή να «σημαίνει» τον συναγερμό. Τον 16ο αιώνα μ.Χ.
όμως οι σκύλοι πολέμησαν και πάλι στο πεδίο της μάχης,
στο πλευρό των Ισπανών Κονκισταδόρες, εναντίον των
Ινδιάνων στην Αμερική. Διάσημοι επίσης είναι και οι σκύ
λοι διασώστες του Αγίου Βερνάρδου, αλλά και οι
«αντιαρματιστές» σκύλοι που χρησιμοποίησαν οι Σοβιετι
κοί στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Το κύριο χαρακτηριστικό
των σκύλων είναι η αφοσίωση που δείχνουν στον κύριο
τους, τον οποίο θεωρούν αρχηγό της αγέλης τους, αφο
σίωση που φτάνει στα όρια της αυτοθυσίας. Αυτό ακρι
βώς το χαρακτηριστικό εκμεταλλεύθηκαν και οι άνθρω
ποι, από την ύστερη παλαιολιθική εποχή, όταν έχουμε
και τις πρώτες ενδείξεις εξημέρωσης τους. Πολεμικοί
σκύλοι θεωρείται ότι πρωτοχρησιμοποιήθηκαν από τους
λαούς γύρω από την Κασπία θάλασσα. Αργότερα τους
χρησιμοποίησαν και οι Ίβηρες και οι Γαλάτες. Οι Ίωνες
κάτοικοι της πόλης Μαγνησία είχαν εφοδιάσει κάθε
οπλίτη τους με έναν σκύλο, κατά την διάρκεια του πολέ
μου εναντίον της Εφέσσου, τον 6ο αιώνα π.Χ. Ήρωας επί
σης εχρίσθη και ένας αγνώστου ονόματος σκύλος, ο
οποίος ακολούθησε τον αφέντη του στο πεδίο μάχης του
Μαραθώνα το 490 π.Χ. Ο Ρωμαίος συγγραφέας Αιλιανός
(2ος-3ος αιώνας μ.Χ.) αναφέρει ότι ο σκύλος πολέμησε
στο πλευρό του αφέντη του στο πεδίο της μάχης, ξεσκί
ζοντας με τα δόντια του όποιον Πέρση εμπλεκόταν με τον
αφέντη του. Ο ίδιος συγγραφέας αναφέρει ότι η εικόνα
του σκύλου είχε απεικονιστεί μαζί με τους υπολοίπους

Μαραθωνομάχους στην Πικοίλη στοά των Αθηνών. Ο Ξέρ
ξης επίσης έφερε εκατοντάδες πολεμικούς σκύλους μαζί
κατά την εκστρατεία του στην Ελλάδα το 480 π.Χ. Ο
Λυδός βασιλιάς Αλυάτης επίσης απέκρουσε μια επιδρο
μή των Κιμμερίων με το ιππικό του και τους πολεμικούς
του σκύλους, οι οποίοι επιτέθηκαν στα άλογα των αντι
πάλων και τα έτρεψαν σε φυγή.
Υπήρχαν όμως και άλλα ζώα, πολύ ήμερα κατά τα
άλλα, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν, ακούσια όπως και οι
χοίροι, στις πολεμικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με ορι
σμένες πηγές οι Κινέζοι πρώτοι χρησιμοποίησαν σε
μάχη αγέλες βοωειδών. Έδεναν τα βόδια μεταξύ τους,
σχηματίζοντας ένα ζωντανό κινούμενο τείχος, το οποίο
κατευθυνόταν κατά του εχθρικού μετώπου, από άνδρες
εφοδιασμένους με μαστίγια και πυρσούς. Τα φοβισμένα
ζώα ορμούσαν πανικόβλητα από τις φωνές, τα μαστιγώ
ματα και τις φωτιές καταπάνω στον εχθρό. Φυσικά οι
πιθανότητες επιτυχίας ενός τέτοιου ζωντανού «όπλου»
ήταν επίσης μικρές, αφού οι αντίπαλοι μπορούσαν να
αντιδράσουν με τα ίδια μέσα, τρομάζοντας με της σειρά
τους τα βόδια, ή σκοτώνοντας τους βοσκούς - οδηγούς
τους. Την αυτή τακτική πιστεύεται ότι εφάρμοσαν και
ορισμένοι νομαδικοί λαοί στον μεσαίωνα. Τεκμηριωμένα
αγέλες βοωειδών και καμηλών χρησιμοποίησε ο στρα
τός του Μογγόλου κατακτητή Ταμερλάνου τον 14ο
αιώνα μ.Χ. Ωστόσο και το όπλο αυτό αποδεικνύεται ότι
έχει ελληνική καταγωγή. Η πρώτη τεκμηριωμένη αναφο
ρά χρήσης βοωειδών στον πόλεμο, αφορά τις επιδρομές
των ελληνικής καταγωγής Λαών της θάλασσας κατά της
Αιγύπτου, τον 13ο και 12ο αιώνα π.Χ. Οι Φιλισταίοι και οι
Δαναοί χρησιμοποίησαν βοειδάμαξες, ως άρματα μάχης
κατά των αντιστοίχων αιγυπτιακών ιππηλάτων αρμάτων.
Ωστόσο τα αιγυπτιακά άλογα, συνηθισμένα στην θέα
βοωειδών, δεν εντυπωσιάστηκαν από τα παράξενα
άρματα των Λαών της θάλασσας και χάρη στην ταχύτητα
τους έδωσαν τη νίκη στους Αιγυπτίους.

Μεσαιωνική
βαριά βαλίστρα αρμπαλέστρα.
Απετέλεσε εξέλι
ξη του ελληνικού
γαστραφέτη.

Κεφάλαιο 2ο

Τα όπλα της φωτιάς

Πρώιμες χειρο
βομβίδες.

Φλογοφόρα βέλη και όπλα πυρός
Τα όπλα της φωτιάς αποτελούν μια επίσης παλαιά
επινόηση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος από την στιγμή
που ανακάλυψε την φωτιά αντελήφθη την καταστροφι
κή της δύναμη, αλλά και τον ψυχολογικό αντίκτυπο που
είχε στους άλλους ανθρώπους και τα ζώα. Η φωτιά χρη
σιμοποιήθηκε ως όπλο για την καταστροφή των εχθρι
κών εγκαταστάσεων. Για την επίτευξη μεγαλύτερου
βεληνεκούς χρησιμοποιήθηκε παράλληλα με το τόξο.
Έτσι εντάχθηκαν στο οπλοστάσιο των πρωτογόνων
ανθρώπων τα πυρφόρα βέλη. Πυρφόρα βέλη χρησιμο
ποιήθηκαν από τους προϊστορικούς χρόνους έως τον
20ο αιώνα, σε κάθε γωνιά της Γης. Οι Έλληνες τα χρη
σιμοποίησαν από τους μυθικούς χρόνους. Τα ελληνικά
βέλη όμως, σε σχέση με τα λοιπά πυρφόρα βέλη, είχαν
ένα πλεονέκτημα. Η φωτιά τους δεν έσβηνε! Το «άσβεστον πυρ» δεν ήταν ελληνική επινόηση. Υπήρχε στην
φύση, όπου υπήρχαν υδρογονάνθρακες. Όπως αναφέ
ρει ο Αρριανός στην «Αλεξάνδρου Ανάβασι» οι Πέρσες

έδειξαν στον Αλέξανδρο μια πηγή από όπου ανάβλυζε
πέτρας έλαιο, το οποίο όταν ανεφλέγετο δεν έσβηνε με
νερό. Πότε όμως οι Έλληνες γνώρισαν το έλαιο της
πέτρας για πρώτη φορά; Σίγουρα όχι την εποχή του Αλε
ξάνδρου.
Αναφέρθηκε και παραπάνω ότι τουλάχιστον τρεις
ελληνικές παραδόσεις συνδέονται με τους υδρογονάν
θρακες, με τα πετρελαιοειδή. Ο Ηρακλής στην Λέρνη, ο
Οδυσσέας στην Εφύρα και ο Ιάσων με τους Αργοναύτες
στην Κολχίδα, ανακάλυψαν πετρελαιοειδή στους μυθι
κούς ήδη χρόνους. Ο διάσημος Βρετανός ερευνητής
Φορμπς δέχεται ότι κοινό συστατικό όλων των εμπρη
στικών μιγμάτων, τουλάχιστον από την εποχή του Ομή
ρου, ήταν η νάφθα, το αργό δηλαδή πετρέλαιο. Πέραν
της χρήσης τους ως δηλητήρια, τα πετρελαιοειδή μπο
ρούσαν να χρησιμοποιηθούν ως εμπρηστικά υλικά,
ιδίως σε πολιορκητικές επιχειρήσεις. Μέχρι την ανακά
λυψη των βλητικών μηχανών δύο ήταν οι κύριοι τρόποι
χρήσεως του πολεμικού πυρός, τα φλογοφόρα βέλη και
οι πήλινες «χειροβομβίδες». Οι τελευταίες δεν ήταν

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΦΩΝΑΤΟΡΑΣ
TOY 10OY ΑΙΩΝΑ Μ.Χ.

Φέρει κράνος με προσωπίδα και
μικρή ασπίδα. Άνδρες όπως ο εικονι
ζόμενος συγκροτούσαν ειδικά τάγ
ματα του Βυζαντινού Στρατού. Ιδιαί
τερη ανάπτυξη γνώρισε το όπλο επί
Νικηφόρου Φωκά.

Πρώιμα πυροβό
λα του 14ου
αιώνα μ.Χ.

παρά αγγεία γεμάτα «νάφθα», με ένα εμποτισμένο σε
νάφθα ύφασμα στο άνω μέρος. Το άνοιγμα του αγγείου
στεγανοποιείτο με κερί, αφήνοντας ένα μόνο μικρό
άνοιγμα ώστε το ύφασμα να επικοινωνεί με το περιεχό
μενο. Πριν την χρήση ο «γρεναδιέρος» της εποχής
άναβε το αυτοσχέδιο φυτίλι και εκτόξευε το αγγείο
κατά των εχθρών. Το αγγείο κατά την πρόσκρουση του
στο έδαφος έσπαζε και το περιεχόμενο του ανεφλέγετο από το ύφασμα - φυτίλι, προκαλώντας ενδεχομένως
πυρκαγιά. Η πρώτη τεκμηριωμένη χρήση αυτής της
μεθόδου ανάγεται στον 9ο αιώνα π.Χ., σύμφωνα με
ανάγλυφη παράσταση που εικονίζει επίθεση ασσυρια
κών στρατευμάτων σε πόλη. Οι ελληνικές παραδόσεις
πάντως είναι σαφώς παλαιότερες, αν και όχι εικονο
γραφημένες. Οι Έλληνες βεβαίως είχαν και ένα άλλο
εξίσου αποτελεσματικό εμπρηστικό υλικό στην διάθε
ση τους, την ρυτίνη, το γνωστό μας ρετσίνι, προϊόν των
εκατομμυρίων κωνοφόρων δέντρων της πατρίδας μας.

Ωστόσο δεν ήταν η ρυτίνη το εμπρηστικό προϊόν στο
οποίο στηρίχθηκαν οι Έλληνες, αλλά τα πετρελαιοειδή.
Όσο και αν αυτό ακούγεται παράλογο τεκμαίρεται με
βεβαιότητα από τους μύθους του Ηρακλή - ο οποίος
ήδη αναφέρθηκε - και κυρίως του Ιάσωνος και της
Μήδειας. Αναφέρει ο μύθος ότι όταν ο Ιάσων εγκατέ
λειψε την Μήδεια και παντρεύτηκε την Κορίνθια πριγκί
πισσα Γλαύκη, η Μήδεια της χάρισε έναν χιτώνα τον
οποίον μόλις η Γλαύκη φόρεσε αυτοανεφλέγη. Η άτυχη
Γλαύκη για να σβήσει την φωτιά έπεσε σε μια λιμνούλα.
Αλλά και μέσα στο νερό η φωτιά συνέχισε να την κατα
καίει, σκοτώνοντας την τελικά. Ποιο ήταν λοιπόν αυτό
το υλικό το οποίο, όπως και στην περίπτωση του Ηρα
κλή, αυτοανεφλέγεται κατά την επαφή του με τον ατμο
σφαιρικό αέρα και η φλόγα του οποίου δεν έσβηνε
ούτε μέσα στο νερό; Ήταν ένα υλικό, ή ένα μίγμα δια
φόρων στοιχείων, τα οποία βελτίωναν το καθένα με τον
τρόπο του την αποτελεσματικότητα του; Η απάντηση

όσο και αν φαντάζει δύσκολη είναι απλή. Αποτελείται
από δύο λέξεις: «Υγρόν Πυρ». Το υγρό πυρ, το οποίο
σωστά οι ξένοι ονομάζουν και «ελληνικόν πυρ» δεν
δημιουργήθηκε όπως γενικώς πιστεύεται εν μία νυκτί
από τον Έλληνα μηχανικό Καλλίνικο κατά την πολιορκία
της Κωνσταντινουπόλεως από τους Άραβες το 674-678
μ.Χ. Προϋπήρχε αυτής κατά πολλούς αιώνες, έστω και
με διαφορετική σύνθεση και ονομασία.
Το βασικό ερώτημα που αιώνες τώρα βασανίζει
τους επιστήμονες ήταν αυτό της συνθέσεως του Υγρού
Πυρός. Στο ερώτημα αυτό θα επιχειρήσουμε να δώσου
με απάντηση σε δύο χρόνους, θα ξεκινήσουμε αντι
στρόφως, αναφέροντας πρώτα τα όσα αφορούν το
βυζαντινό υγρό πυρ και θα επανέλθουμε κατόπιν στο
αντίστοιχο αρχαίο υγρό πυρ, ώστε να καταδείξουμε την
συνάφεια των δύο αυτών όπλων και πάνω από όλα την
κοινή, ελληνική τους καταγωγή.
Όπως αναφέρθηκε εφευρέτης του υγρού πυρός
θεωρείται ο Έλλην μηχανικός - αρχιτέκτονας στην
πραγματικότητα - Καλλίνικος από την Ηλιούπολη της
Συρίας. Η Συρία είχε καταληφθεί από τους Άραβες τέσσερεις περίπου δεκαετίες πριν από την πολιορκία της
Κωνσταντινουπόλεως από τους Άραβες. Ο Καλλίνικος
λοιπόν ανήκε στον υπόδουλο θα λέγαμε Ελληνισμό της
εποχής. Παρόλ' αυτά, όταν η Βασιλεύουσα εδέχθη επί
θεση το 674 μ.Χ. έσπευσε να προσφέρει τις υπηρεσίες
του στον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Δ' Πωγωνάτο. Ο
χρονικογράφος Θεοφάνης αναφέρει χαρακτηριστικά:
«Ο δε προλεχθείς Κωνσταντίνος την τοιαύτην των θεομάχων κατά Κωνσταντινουπόλεως κίνησιν εγνωκώς
κατεσκεύασε και αυτός διήρεις ευμεγέθεις κακκαβοπυρφόρους και δρόμωνες σιφωνοφόρους και τούτους
προσορμίσαι εκέλευσεν εν τω Προκλιανησίω των Καισαρίου λιμένι... Τότε Καλλίνικος αρχιτέκτων από Ηλιουπόλως Συρίας προσφυγών τοις Ρωμαίοις πυρ θαλάσσιον
κατασκευάσας τα των Αράβων σκάφη ενέπρησε και
σύμψυχα κατέκαυσεν. Και ούτως οι Ρωμαίοι μετά νίκης
υπέστρεψαν και το θαλάσσιον πύρ έυρον». Στο χωρίο
αυτό του θεοφάνους υπάρχει μια σοβαρή αντίφαση. Ο
αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Δ' φαίνεται να ναυπηγεί
πρώτα τα ειδικά σιφωνοφόρα πλοία και κατόπιν να
εμφανίζεται ο Καλλίνικος, ο οποίος του φέρνει το μυστι
κό του υγρού πυρός! Και φυσικά το λάθος του θεοφά
νους προήλθε από την ελλιπή γνώση του ιδίου περί του
βυζαντινού οπλοστασίου. Γιατί εμπρηστικές ύλες προϋ
πήρχαν στο βυζαντινό οπλοστάσιο, όπως και στο αρχαίο
ελληνικό, πολύ πριν το 674 μ.Χ. Όπως αναφέρει ο Θου
κυδίδης το 429 π.Χ. κατά την πολιορκία των Πλαταιών οι
Σπαρτιάτες, αδυνατώντας να κάμψουν την αντίσταση
των Πλαταιέων με την χρήση πολιορκητικών κριών και
φλογοφόρων βελών, αποφάσισαν να πυρπολήσουν το
τείχος και την ξύλινη προέκτασή του. Οι Σπαρτιάτες λοι
πόν συγκέντρωσαν μεγάλη ποσότητα ξυλείας από κωνο
φόρα δέντρα. Ανάμεσα στα ξύλα έριξαν ρετσίνι και θει

άφι (θείο) και άναψαν φωτιά. Η παραγόμενη φλόγα δεν
είχε προηγούμενο. Ανυψώθηκε σε ύψος πολλών
μέτρων, αναγκάζοντας τους Πλαταιείς υπερασπιστές να
εγκαταλείψουν το τείχος για να σωθούν. Πέραν της
γαλάζιας φλόγας όμως που κατέκαιγε τις ξύλινες προε
κτάσεις του τείχους, οι Πλαταιείς δυσκολεύοντο να ανα
πνεύσουν, καθώς δηλητηριώδη αέρια παραγόταν από
την καύση του θείου. Ευτυχώς γι' αυτούς μια ξαφνική
καταιγίδα ξέσπασε και η δυνατή βροχή έσβησε τελικώς
την φωτιά. Τέσσερα έτη αργότερα, το 424 π.Χ. πάλι
κατά την διάρκεια του Πελοποννησιακού Πολέμου, οι
Βοιωτοί χρησιμοποίησαν και πάλι μια εμπρηστική
συσκευή, το πρώτο λειτουργικό φλογοβόλο της ιστο
ρίας, κατά των Αθηναίων στο Δήλιο. Το μηχάνημα ήταν
απλό στη σύλληψη. Απετελείτο από τρία κύρια μέρη,
τον σωλήνα εκτόξευσης, το δοχείο εντός του οποίου
υπήρχε το εμπρηστικό υλικό και τον μηχανισμό εκτό
ξευσης. Το δοχείο βρισκόταν πάνω από ισχυρή φωτιά,
ώστε το εμπρηστικό υλικό - πίσσα και θειάφι - να δια
τηρείται σε υγρή κατάσταση. Από το αριστερό άκρο του
δοχείου ξεκινούσε ο σωλήνας εκτόξευσης. Στο άλλο
άκρο υπήρχε ένα μεγάλο φυσερό. Όταν το φυσερό λει
τουργούσε το εμπρηστικό υλικό από τον σωλήνα διοχε
τευόταν στον σωλήνα και μέσω αυτού στις εχθρικές
οχυρώσεις. Όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό το βεληνε
κές του συγκεκριμένου όπλου ήταν πολύ μικρό και ο
σωλήνας έπρεπε να βρίσκεται σε επαφή σχεδόν με τον
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στόχο. Ένα παρόμοιο μηχάνημα χρησιμοποίησε και ο
Σπαρτιάτης βασιλιάς Βρασίδας κατά των Αθηναίων στην
πολιορκία του φρουρίου Ληκύθου στην Χαλκιδική το
423 π.Χ. Το 360 π.Χ. ο Αινείας ο Τακτικός στο σύγγραμ
μα του περί των πολιορκητικών επιχειρήσεων, συμβου
λεύει τους αμυνόμενους να κατακαίουν τους επιτιθεμέ
νους και τις πολεμικές μηχανές τους με υγρή πίσσα.
Συμβούλευε μάλιστα να ρίχνουν κατόπιν θειάφι από
πάνω, ώστε τα παραγόμενα αέρια να δηλητηριάζουν
τους αντιπάλους στρατιώτες! Ο Αινείας στο σύγγραμμα
του κάνει επίσης λόγο για εμπρηστικές βομβίδες, ξύλι
νες (!) και ακιδωτές, οι οποίες κατέστρεφαν τις εχθρικές
πολιορκητικές μηχανές. Το περίεργο ήταν ότι οι βομβί
δες αυτές, αν και ξύλινες, περιείχαν εμπρηστικές ύλες.
Προφανώς ετίθετο πυρ στις βομβίδες ελάχιστα δευτε
ρόλεπτα πριν την εκτόξευση τους. Διάφορα εμπρηστικά
όπλα χρησιμοποιήθηκαν κατά κόρον στην περίφημη
πολιορκία της Ρόδου από τον Δημήτριο Πολιορκητή το
304 π.Χ. Ο Διόδωρος ο Σικελιώτης αναφέρει ότι μόνο σε
μια νύκτα οι Ρόδιοι εκτόξευσαν περισσότερα από 800
εμπρηστικά βλήματα κατά των ανδρών του Πολιορκητή.
Οι Ρωμαίοι ανέλαβαν κατόπιν την σκυτάλη. Οι ιστορικοί
Τάκιτος και Σίλιος ο Ιταλικός αναφέρουν την χρήση ειδι
κών οξυβελών καταπελτών από τον ρωμαϊκό στρατό, οι
οποίοι έβαλαν μακρά βελόσχημα βλήματα, εμποτισμέ
να σε υγρή πίσσα και θειάφι Οι Ρωμαίοι, ακολουθώντας
τα βήματα των Ελλήνων, υιοθέτησαν και τους μονάγκονες λιθοβόλους καταπέλτες, ως μηχανές εκτόξευσης
εμπρηστικών βλημάτων. Οι βλητικές αυτές μηχανές,
αντί του συνήθους λίθου, έβαλαν, πιθανώς καταλλήλως
διαμορφωμένοι, «εμπρηστικές βόμβες», οι οποίες
συνήθως δεν ήταν τίποτε άλλο από πήλινα δοχεία γεμά
τα με εμπρηστικές ύλες. Μια σημαντική εξέλιξη αναφέ
ρει ο θεωρητικός του πολέμου του 4ου αιώνα μ.Χ.
Βεγκέτιος. 0 Βεγκέτιος κάνει λόγο για εμπρηστικά
βελόσχημα βλήματα οξυβελών καταπελτών, με κούφιο
όμως ξύλινο στέλεχος, το οποίο ήταν γεμάτο με θειάφι,

ρυτίνη, πίσσα και εμποτισμένο σε έλαιο καννάβινο σχοι
νί, το οποίο λειτουργούσε ως φυτίλι. Ο Αιμιανός Μαρκελίνος αναφέρει ότι τα ξύλινα στελέχη των βλημάτων
αυτών ενισχύοντο με φύλλα σιδήρου, τα οποία είχαν
πολλές τρύπες κατά διαστήματα, προφανώς για να
παρέχεται οξυγόνο στην μέσα καιόμενη φωτιά. Τα βλή
ματα αυτά τοποθετούντο στην βλητική μηχανή. Κατόπιν
οι «πυροβολητές» άναβαν το φυτίλι και τα εκτόξευαν.
Το φυτίλι, κατά τη διάρκεια της «πτήσης» του βλήματος
στον αέρα, μετέδιδε το πυρ στο «γέμισμα», το οποίο με
την σειρά του ανεφλέγετο. Αν ο πυροβολητής ήταν
έμπειρος, ήταν ικανός να προγραμματίσει τον χρόνο
εκτόξευσης, έτσι ώστε το βλήμα να αναφλέγει ακριβώς
την στιγμή της επαφής του με τα εχθρικά τμήματα. Δεν
υπάρχουν πληροφορίες εάν τα βλήματα αυτά ήταν
εκρηκτικά, θα πρέπει πάντως να μην αποκλείσουμε
αυτό το ενδεχόμενο, εφόσον οι αρχαίοι γνώριζαν το
θειάφι, το νίτρο και γενικότερα τα νιτρικά άλατα και το
ξυλοκάρβουνο, τα βασικά συστατικά δηλαδή παρα
σκευής της μαύρης πυρίτιδας.

Πυρίτιδα
Οι περισσότεροι ιστορικοί θεωρούν ότι η πυρίτιδα
ήταν εφεύρημα των Κινέζων, οι οποίοι ήδη από τον 10ο
αιώνα μ.Χ. την χρησιμοποιούσαν και για πολεμικούς
σκοπούς. Και πράγματι δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι οι
Έλληνες τουλάχιστον γνώριζαν την πυρίτιδα. Υπάρχουν
όμως σαφώς αποχρώσες ενδείξεις, ότι τουλάχιστον μια
κλειστή κάστα «εκλεκτών» είχε στην κατοχή και αυτό,
ανάμεσα σε πολλά άλλα, μυστικό. Για παράδειγμα και
στις δύο περιπτώσεις βαρβαρικών επιθέσεων κατά των
Δελφών οι αρχαίοι συγγραφείς συμφωνούν όλοι, ότι
συνέβησαν θαυμαστά φαινόμενα. Βράχοι αποκολλούντο από τον Παρνασσό, αφού πρώτα ακούγοντο βρο
ντές και έβγαινε καπνός. Οι βράχοι που ξεκολλούσαν
από το βουνό καταπλάκωσαν τους Πέρσες, ενώ όσοι

από αυτούς σώθηκαν, τράπηκαν έντρομοι σε άτακτη
φυγή. Ακόμα χειρότερα έπαθαν οι Γαλάτες το 279 π.Χ.
για τα οποία έχουμε και λεπτομερέστατη περιγραφή
από τον Παυσανία. «Ο Βρέννος χωρίς καμμία χρονοτρι
βή, πρωτού φτάσουν από το στρατόπεδο οι άλλοι με τον
Ακιχώριο, ξεκίνησε κατά των Δελφών. Οι κάτοικοι των
Δελφών κατέφυγαν από φόβο στο μαντείο. Ο θεός
όμως τους παρακινούσε να πάψουν να φοβούνται γιατί
αυτός ήταν ικανός να προστατεύσει τα δίκαια του. Οι
Έλληνες που ήρθαν να πολεμήσουν για το ιερό ήταν οι
εξής: Φωκείς από όλες τις πόλεις, από την Άμφισσα
400 οπλίτες, από τους Αιτωλούς ήρθαν λίγοι αμέσως
μόλις έμαθαν ότι οι βάρβαροι συνέχιζαν την προέλαση
τους. Αργότερα όμως έφερε άλλους 1.200 ο Φιλόμηλος. Κατά του στρατού του Ακιχωρίου στράφηκαν οι
ακμαιότεροι Αιτωλοί πολεμιστές, οι οποίοι δεν άρχιζαν
μάχη αλλά επιτίθεντο στους βραδυπορούντες και άρπα
ζαν τα σκευοφόρα, σκοτώνοντας τους συνοδούς τους.
Έτσι οι Γαλάτες υποχρεώθηκαν να βαδίζουν αργά. Ο
Ακιχώριος είχε αφήσει τμήμα του στρατού του να φρου
ρεί το στρατόπεδο. Κατά του Βρέννου και του στρατού
πολέμησαν όλοι οι συγκεντρωμένοι στους Δελφούς
Έλληνες. Και ο θεός έδειξε εξ' αρχής διοσημείς, περισ
σότερες και σαφέστερες από όσες μας είναι γνωστές.
Και σεισμοί ισχυροί σεισμοί, πολλές φορές την ημέρα,
γινόταν στην χώρα που κατείχε ο στρατός των Γαλατών
και βροντές ακούγοντο και κεραυνοί συνεχώς έπεφταν.
Οι βροντές τρόμαζαν τους Κέλτες και οι κεραυνοί σκό
τωναν, όχι μόνον όποιον έπλητταν, αλλά και όποιους
ήταν κοντά του, ακόμα και τα όπλα τους. Παρουσιάστη
καν επίσης στους Κέλτες τα φάσματα των ηρώων Υπέ
ροχου, Λαοδόκου και Πύρρου. Ορισμένοι υποστηρίζουν
ότι εμφανίστηκε και ο Φύλακος, ένας εντόπιος ήρωας
των Δελφών» (Παυσανία Φωκικά 10, 22). Η περιγραφή
του Παυσανία είναι άκρως εντυπωσιακή και κατά παρά
δοξο τρόπο ταυτίζεται σχεδόν με την αντίστοιχη, αλλά
κατά 600 περίπου έτη παλαιότερη, του Ηροδότου. Ιδι
αιτέρως αποκαλυπτικό είναι το χωρίο που αναφέρεται
σε κεραυνούς που σκότωναν όχι έναν, αλλά ομάδες
Γαλατών, καταστρέφοντας ακόμα και τα όπλα τους. Από
την άλλη οι κεραυνοί αυτοί συνδέονται με βροντές
«που τρόμαζαν τους Κέλτες». Και πως οι πράγματι
εμπειροπόλεμοι Κέλτες, οι προερχόμενοι από μια χώρα
με σαφώς χειρότερο της Ελλάδος κλίμα, προφανώς
συνηθισμένοι στις κακοκαιρίες, τρομοκρατήθηκαν από
μερικούς κεραυνούς, λες και δεν είχαν αντιμετωπίσει
ξανά παρόμοια καιρικά φαινόμενα. Μήπως λοιπόν το
δελφικό ιερατείο, το υπεύθυνο άλλωστε και για την
βιολογική καταστροφή της Κύρας, γνώριζε το μυστικό
του κεραυνού, δηλαδή την πυρίτιδα, με την χρήση της
οποίας προκάλεσε τις κατολισθήσεις, αλλά και τις ομα
δικές ανατινάξεις των Γαλατών; Η προφανής απάντηση
είναι αρνητική. Παλαιότεροι ερευνητές όμως εκφρά
ζουν αντίθετη άποψη. Σύμφωνα με τον Ιταλό ιστορικό

Νικόλο Ταρτάλια, η πυρίτιδα ήταν εφεύρημα των Ελλή
νων και μάλιστα του Αρχιμήδη. Ο Ιταλός στο έργο του
«Διάφορα επιτεύγματα και εφευρέσεις», που εκδόθη
κε το 1546, αναφέρει ότι οι Έλληνες ανεκάλυψαν την
πυρίτιδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ταρτάλια ήταν
μαθηματικός και θεωρείται ο πατέρας της βαλλιστικής.
Παλαιότερες ππγές αποδίδουν την ανακάλυψη της στον
Μέγα Αλέξανδρο. Για να απαντηθεί όμως το ερώτημα
πότε και που ανεκαλύφθει η πυρίτιδα, θα ήταν σκόπιμο
να δούμε την ιστορία των συστατικών της.
Η πυρίτιδα θεωρείται εφεύρεση των Κινέζων. Στην
Ευρώπη πιστεύεται ότι εισήχθη είτε από τον Γερμανό
Μπέρτχολντ Σβαρτς τον 14ο αιώνα μ.Χ., είτε από τον
Άγγλο Ρόγκερ Μπέικον - γνωστό ως Βάκωνα στους
Έλληνες - περί το 1290 μ.Χ. Όπως ανεφέρθη ο Ιταλός
μαθηματικός και μηχανικός Ταρτάλια δεν συμφωνεί με
την απόψεις αυτές, οι οποίες ήταν άλλωστε και πολύ
κοντινές, χρονολογικώς, με τον ίδιο. Όσον αφορά τον
Μπέικον πάντως οι πηγές θεωρούν ότι η όποια γνώση
του επί του αντικειμένου προερχόταν από αραβικά χει
ρόγραφα, μεταφράσεις αρχαίων ελληνικών. Ο Μπέικον
όμως είχε σπουδάσει τα ελληνικά γράμματα και κυρίως
τον Αριστοτέλη, δάσκαλο του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Διαθέτοντας μεγάλα ποσά απέκτησε σπάνια βιβλία και
συνεργάστηκε στενά με τον μεγαλύτερο ελληνιστή της
εποχής του, τον Ρόμπερτ Γκροστεστ. Κατείχε λοιπόν την
ελληνική παιδεία και τα διδάγματα της. Την ίδια εποχή η
Ελλάδα στέναζε υπό την κατοχή των Δυτικών. Ο Μπέι
κον λοιπόν περιέγραψε πρώτος την μέθοδο παρασκευ
ής πυρίτιδας, στην Δυτική Ευρώπη. Τα συστατικά του
εκρηκτικού μίγματος ήταν ο άνθρακας, το νίτρο και το
θείο (θειάφι), στην εξής αναλογία: νίτρο 75%, άνθρα
κας 12.5% και θείο επίσης 12,5 %. Η αναλογία αυτή
μπορούσε πάντως να μεταβληθεί ελαφρώς. Και τα τρία
αυτά στοιχεία ήταν γνωστά στους αρχαίους Έλληνες.
Ακόμα και το νίτρο ήταν γνωστό με το όνομα πέτρας
άλας, εξ' ου και η σημερινή αγγλική ονομασία του
saltpeter. To νίτρο όμως είναι ένα χημικό στοιχείο το
οποίο σε φυσική μορφή δεν βρίσκεται στην Ελλάδα.
Μπορεί όμως να παραχθεί τεχνητά από τα ζωϊκά και
ανθρώπινα περιττώματα! Κατά την πρώιμη Αναγέννηση
στην Ευρώπη δημιουργήθηκαν «δεξαμενές» παραγω
γής νίτρου, ακριβώς για να καλύψουν τις ανάγκες σε
πυρίτιδα των στρατών της εποχής. Αντίθετα νίτρο υπάρ
χει σε φυσική μορφή στην Ινδία και στο Ιράν, στην Ισπα
νία και στην Γαλλία. Ορισμένοι ερευνητές υποστηρίζουν
ότι το νίτρο ήταν γνωστό στους Ακκάδιους, στα τέλη της
3ης χιλιετίας π.Χ. Ο Έλληνας σοφός του 3ου αιώνα μ.Χ.
Ζώσιμος ο Πανοπολίτης μιλά ξεκάθαρα για νίτρο στο
έργο του «Περί Αρετής». Ο Ζώσιμος θεωρεί το νίτρο ως
συστατικό στοιχείο για την κατασκευή τεχνητού ανθρώ
που! Ιδιαιτέρως πάντως ευνοείται η παραγωγή νίτρου,
μέσω των περιττωμάτων, στις περιοχές με θερμό και
ξηρό κλίμα. Όσον αφορά τα λοιπά συστατικά, το θείο
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και τον άνθρακα, ή ακριβέστερα τον ξυλάνθρακα,
ουδείς δύναται να αμφισβητήσει ότι ήσαν γνωστά στους
αρχαίους Έλληνες. Είδαμε ότι οι Ρωμαίοι εξόπλισαν το
«πυροβολικό» τους με εμπρηστικά, εάν όχι εκρηκτικά
βλήματα. Τα κούφια, σωληνωειδή αυτά βλήματα, όσο
και αν αυτό ακούγεται παράξενο, απετέλεσαν τους προ
γόνους του τυφεκίου. Το ινδικό στρατιωτικό εγχειρίδιο
Νιτισάστρα, του 1ου αιώνα μ.Χ. αναφέρει την χρήση
συσκευών εκτόξευσης «σωληνωειδών» βλημάτων, από
το πεζικό και το ιππικό. Το στοιχείο αυτό είναι ιδιαιτέ
ρως σημαντικό εφόσον υποδηλώνει ότι οι συσκευές
αυτές ήταν αρκετά ελαφρές και άρα φορητές, ώστε να
μπορούν να μεταφερθούν από έναν ιππέα. Περιγράφο
ντας μάλιστα τις συσκευές εκτόξευσης αναφέρει ότι
επρόκειτο για λεπτούς σωλήνες, μήκους 1 μέτρου περί
που, τις οποίες γέμιζαν με νίτρο, θειάφι και ξυλάνθρα
κα, αλλά και με τεμάχια σιδήρου και μολύβδου. «Ο
σωλήνας», αναφέρει το εγχειρίδιο, «βάλει σιδερένια ή
μολύβδινα σφαιρίδια, με την επαφή της φωτιάς, που
παράγεται από ένα πυριτόλιθο. Ο πόλεμος με αυτές τις

μηχανικές συσκευές προκαλεί μεγάλες καταστροφές»,
καταλήγει το εγχειρίδιο. Η περιγραφή του όπλου αυτού
εικονογραφεί ένα πρώιμο τυφέκιο, όπως αυτά που οι
Ευρωπαίοι πρωτοχρησιμοποίησαν στα τέλη του 14ου
αιώνα μ.Χ. Μόνο που το ινδικό τυφέκιο είναι κατά 13
αιώνες παλαιότερο! Πολλοί ερευνητές δεν δέχονται ότι
οι αρχαίοι γνώριζαν το νίτρο, αλλά υποστηρίζουν ότι
πολύ συχνά οι αρχαίοι συγγραφείς το μπερδεύουν με το
σόδιο, ένα ιδιαιτέρως εκρηκτικό στοιχείο, το οποίο αντι
δρά βίαια με το νερό, απελευθερώνοντας υδρογόνο. Σε
κάθε περίπτωση πάντως υπάρχουν και περισσότερο
κοντινές μαρτυρίες για την μυστική απαγορευμένη
γνώση. Ο Ρωμαίος ιστορικός Αφρικανός Σέξτος Ιούλιος
που έζησε μεταξύ 2ου και 3ου αιώνα μ.Χ. αναφέρει
χαρακτηριστικά: «Αυτόματον πυρ άψαι και τώδε τω
συντάγματι σκευάζεται γουν ούτως, θείου απύρου,
αλός ορυκτού, κονίας κεραυνίνου λίθου πυρίτου ίσα
λειούνται εν θυεία μελαίνη οπός, και ασφάλτου Ζακυνθίας υγρής και αυτορύτου, εκάστου ίσον ως λιγνυώδες
γενέσθαι»! Το περιγραφόμενο μίγμα είχε ένα σοβαρό

Στην περίοδο της
Αναγέννησης οι
Ευρωπαίοι μηχα
νικοί μελέτησαν
τα αρχαία ελλη
νικά και βυζαντι
νά χειρόγραφα,
βάσει των οποί
ων σχεδίαζαν
πληθώρα «ειδι
κών» όπλων.
Δυστυχώς οι
κατασκευαστές
τους καπηλεύτηκαν την πατρότη
τα των σχεδίων.

πλεονέκτημα - μειονέκτημα, αναλόγως της χρήσης.
Ήταν αυτοαναφλεγόμενο, με την παραμικρή θέρμανση
του, ακόμα και από τις ακτίνες του ηλίου. Τον 13ο αιώνα
μ.Χ. ο Άραβας αλχημιστής Ιμπν αλ Μπαϊτάρ της Μάλαγα
κάνει σαφή αναφορά για το νίτρο, ονομάζοντας το
«κινεζικό χιόνι». Σύμφωνα με άλλους ερευνητές πάντως
το νίτρο ήταν ένα από τα συστατικά του υγρού πυρός
των Βυζαντινών Ελλήνων. Γνωρίζουμε όμως ότι οι γνώ
σεις των Βυζαντινών προήρχοντο σε μεγάλο βαθμό από
τους αρχαίους μηχανικούς της λεγομένης αλεξανδρινής
σχολής, τον Αρχιμήδη, τον Ήρωνα, τον Φίλωνα, τον
Ζώσιμο Πανοπολίτη. Λαμβάνοντας υπ' όψιν και την πλη
ροφορία ότι οι Ακκάδιοι γνώριζαν από τα τέλη της 3ης
χιλιετίας π.Χ. το νίτρο και λόγω της επαφής τους με τα
φυσικά του κοιτάσματα. Όπως είναι επίσης γνωστό οι
Έλληνες είχαν από τους μινωικούς ήδη χρόνους επαφές
με τους πολιτισμούς της Μεσοποταμίας. Άρα ήταν πολύ
πιθανόν να είχαν επαφή και με το νίτρο. Σε περίπτωση
όμως που γνώριζαν την πυρίτιδα γιατί δεν την χρησιμο
ποίησαν εκτεταμένως; Η απάντηση στο ερώτημα αυτό

είναι μάλλον πιο απλή απ' ότι θα φανταζόταν κανείς.
Ακόμα και αν γνώριζαν το εκρηκτικό μίγμα και τα επιμέ
ρους συστατικά του, δεν είχαν στη διάθεση τους όπλα
τα οποία θα μπορούσαν να το αξιοποιήσουν. Στους Δελ
φούς, εφόσον πραγματικά χρησιμοποιήθηκε πυρίτιδα,
οι βράχοι του Παρνασσού έπαιξαν τον ρόλο των βλημά
των. Μέχρι την ανακάλυψη των πρωίμων πυροβόλων
όπλων, τα οποία όπως είδαμε δεν ήταν παρά μακροί
ίσιοι σωλήνες - γι' αυτό και ονομάστηκαν κανόνια από
την ελληνική λέξη κανών - η πυρίτιδα, ακόμα και αν
ήταν γνωστή δεν ήταν αξιοποιήσιμη. Έπρεπε να φτά
σουμε στην βυζαντινή εποχή για να αξιοποιηθούν τα
ευρήματα της παλαιότερης έρευνας. Το ζήτημα της
κατασκευής όπλων ικανών να βάλουν με τη χρήση πυρί
τιδας δεν ήταν απλό. Και αυτό γιατί δεν είχε προφανώς
ακόμα εντοπιστεί το σημείο αντοχής των όπλων. Ακόμα
και τον 19ο αιώνα υπήρχε ο κίνδυνος ανατίναξης της
κάννης του όπλου από υπερβολικό γέμισμα πυρίτιδας.
Γι' αυτό οι Έλληνες στράφηκαν σε ασφαλέστερες μεθό
δους, την μηχανική ενέργεια και τον ατμό!

Κεφάλαιο 3ο
Υγρό Πυρ, πύραυλοι
και πτητικές μηχανές

Βυζαντινό πλοίο
κατακαίει εχθρι
κό με τη βοήθεια
του υγρού πυρός.
Μικρογραφία
από το χρονικό
του Σκυλίτση.

Υγρό Πυρ στο Βυζάντιο
Αναφέρθηκε ήδη ότι εμπρηστικά όπλα υπήρχαν
πολύ πριν την υποτιθέμενη ανακάλυψη του Καλλίνικου
τον Ίο αιώνα μ.Χ. Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Πορ
φυρογέννητος αναφέρει ότι ο πρώτος που γνώριζε το
υγρό πυρ ήταν ο ιδρυτής της Κωνσταντινούπολης, αυτο
κράτορας Κωνσταντίνος ο Μέγας. Ωστόσο η νέα αυτή
ύλη το Υγρό, ή Άσβεστο, ή Ελληνικό, ή θαλάσσιο Πυρ,
ήταν πράγματι ένα μοναδικής σημασίας όπλο το οποίο
χρησιμοποιήθηκε ευρύτατα από τους Βυζαντινούς. Τι
ήταν το Υγρό Πυρ; Ποια τα συστατικά του; Πως χρησιμο
ποιείτο στην μάχη; Στα ερωτήματα αυτά έχουν κατά και
ρούς δοθεί πολλές και διαφορετικές μεταξύ τους απα
ντήσεις. Τελευταία έχουν διαμορφωθεί δύο σχολές
σκέψης επί του αντικειμένου. Και οι δύο δέχονται ότι τα
περισσότερα συστατικά ήταν ήδη γνωστά και είχαν και
στο παρελθόν χρησιμοποιηθεί. Η μεν πρώτη όμως υπο
στηρίζει ότι ο Καλλίνικος προσέθεσε στα λοιπά συστα

τικά το νίτρο, δημιουργώντας μια πρώιμη μορφή πυρίτι
δας, ενώ η δεύτερη υποστηρίζει ότι ο Καλλίνικος απλώς
προσέθεσε ασβέστη στο μίγμα, καθιστώντας το αυτοαναφλεγόμενο στην επαφή του με το νερό. Στα τέλη του
19ου αιώνα ο γνωστός Γάλλος χημικός Μπερτελώ, μελε
τητής των εμπρηστικών υλών των αρχαίων λαών, υπο
στήριξε πρώτος ότι το μυστικό του υγρού πυρός ήταν το
νίτρο. Την άποψη του αυτή στήριξε στο γεγονός ότι τα
βυζαντινά χειρόγραφα αναφέρουν λάμψεις, βροντές
και καπνούς, ως αποτέλεσμα της χρήσης του υγρού
πυρός. Τόσο ο Μπερτελώ, όσο και ο Γερμανός Ντίελς,
υποστήριξαν και δικαίως, ότι τα περιγραφόμενα φαινό
μενα ήταν σαφώς αποτελέσματα της χρήσης μιας μορ
φής πυρίτιδας, η οποία χρησιμοποιείτο ως προωθητικό
του υγρού πυρός, αλλά και ως εμπυρέας του. Αναφέρει
ο Ντίελς: «Η περιγραφή αυτή δεν αφήνει καμμία αμφι
βολία για το γεγονός ότι το νίτρο περιεχόταν ως εκρη
κτική ύλη στη σύνθεση του υγρού πυρός και αυτό ήταν
ακριβώς το μυστικό» (θ. Κορρές: Υγρόν Πυρ, σελ. 27-

Τριταλαντιαίος λιθοβόλος καταπέλ
της συστροφής. Ήταν ικανός να βά
λει και πυρφόρα βλήματα.

θεωρητική αναπαράσταση
αντλίας εκτόξευσης του υγρού
πυρός.

28). Την άποψη τους φαίνεται να επιβεβαιώνει ένα χειρόγραφο του 9ου αιώνα μ.Χ. το οποίο αποτελεί συμπλήρωμα του έργου του Μάρκου του Γραικού, του Έλληνα
σοφού του 9ου αιώνα μ.Χ. Στο χειρόγραφο αναφέρεται
η δοσολογία για την παρασκευή πυρίτιδας. Συγκεκριμέ
να αναφέρεται ότι απαιτούνται 1 μέρος θείου, 3 μέρη
ξυλάνθρακα και 9 μέρη νίτρου για την παρασκευή της
(Ρ.Ε. Cleator: Weapons of War, σελ. 119). Άρα οι Βυζα
ντινοί γνώριζαν σίγουρα την πυρίτιδα, την οποία προ
φανώς χρησιμοποίησαν για την ανάπτυξη του υπέρτα
του όπλου τους, του υγρού πυρός. Ο Καλλίνικος πιστεύ
εται ότι το μόνο που έπραξε ήταν ακριβώς να εντάξει το
νίτρο στα συστατικά, αυξάνοντας δραματικά το βεληνε
κές και την αποτελεσματικότητα του όπλου. Πιθανόν
θεωρείται ότι ανέπτυξε και έναν νέο μηχανισμό εκτό
ξευσης του υγρού πυρός, το πρώτο πυροβόλο της ιστο
ρίας. Τις απόψεις αυτές συμμερίζονται και άλλοι Έλλη

την ανάφλεξη της. Η μέθοδος αυτή όμως δεν έγινε γνω
στή από τον Καλλίνικο. Ήταν ήδη γνωστή, τουλάχιστον
από τον 2ο αιώνα μ.Χ. όπως μαρτυρά ο Αφρικανός Ιού
λιος Σέξτος. Έτσι η θεωρία αυτή εν πολλοίς απερρίφθη
και μια νέα παρουσιάστηκε, η οποία αποτελεί σύζευξη
των δύο προηγουμένων. Η σύγχρονη έρευνα θεωρεί ότι
το υγρό πυρ είχε ως συστατικό στοιχείο και το νίτρο και
τον ασβέστη και το πετρέλαιο. Επίσης θεωρεί ότι το
υγρό πυρ δεν ήταν μια εμπρηστική με συγκεκριμένη
σύνθεση ύλη, αλλά μια ύλη με διαφορετική κατά περί
πτωση σύνθεση, αναλόγως της προβλεπομένης χρήσης,
αλλά και της εποχής, η οποία αφορά την προσβασιμό
τητα των Ελλήνων στις αναγκαίες πρώτες ύλες για την
παρασκευή του μίγματος. Αξίζει επίσης να σημειωθεί
ότι η αντίδραση ορισμένων επιστημόνων προερχόταν
από τον άκρατο εθνικισμό τους. Τυπικό παράδειγμα
αποτελεί ο Γερμανός φον Λίππμαν, ο οποίος απέρριπτε

νες και ξένοι ερευνητές. Ωστόσο μια άλλη ομάδα ερευ
νητών υποστήριξε ότι ο ασβέστης ήταν το νέο συστατι
κό του προσετέθη στο υγρό πυρ. Ο ασβέστης στην
επαφή του με το νερό έχει την ιδιότητα να αντιδρά,
αυξάνοντας την θερμοκρασία του στους 150 βαθμούς
Κελσίου. Εάν ο ασβέστης την στιγμή της ανάφλεξης του
βρισκόταν σε επαφή με νάφθα θα προκαλούσε σίγουρα

ως πλαστά τα χειρόγραφα του Μάρκου του Γραικού, τα
αμφισβητούσε αυθαίρετα και υποστήριζε ότι τα χειρό
γραφα αυτά ήταν του 13ου αιώνα και όχι του 9ου και
τέλος ότι η πυρίτιδα ήταν γερμανική εφεύρεση και σε
καμμία περίπτωση ελληνική! Αντιθέτως ο Κ. Ζένγγελης
απέδειξε με εργαστηριακά πειράματα ότι ήταν δυνατή
η παρασκευή πυρίτιδας έστω και με την χρήση νιτρικού

ασβεστίου, αντί νιτρικού καλίου, παράγοντας έστω
μικρότερης αποτελεσματικότητας πυρίτιδα. Απέδειξε
επίσης ότι η αυτοανάφλεξη του ασβέστη στην θάλασσα
δεν ήταν εύκολη και δεν επιτυγχάνοντο οι απαραίτητες
για την ανάφλεξη του μίγματος υψηλές θερμοκρασίες.
Οπότε για την ανάφλεξη του υγρού πυρός ήταν απαραί
τητη μία έκρηξη, την οποία μόνο η πυρίτιδα μπορούσε
να παράγει.
Ας δούμε με ποιά όπλα χρησιμοποιείτο το υγρό πυρ.
Υπάρχουν τέσσερεις βασικές θεωρίες σχετικά με τον
τρόπο χρήσης του υγρού πυρός και κυρίως σχετικές με
τους μηχανισμούς εκτόξευσής του. Οι θεωρίες αυτές
συνοψίζονται ως εξής: α) εκτόξευση με αντλία, β) εκτό
ξευση με πυροβόλο, με προωθητικό την πυρίτιδα, γ)
εκτόξευση με την χρήση θερμότητας και δ) εκτόξευση
με συνδυασμό της χρήσης θερμότητας και αντλίας. Οι
θεωρίες αυτές έχουν η κάθε μία τους θετικά και αρνη
τικά στοιχεία. Η πρώτη για παράδειγμα που αναφέρεται
στην χρήση αντλίας δεν εξηγεί πως ήταν δυνατό να
υπάρχει τόσο ισχυρή αντλία, ικανή να εκτοξεύσει ένα
παχύρευστο υγρό σε τέτοια απόσταση ώστε να μην κιν
δυνεύει από την χρήση του και ο βάλλων. Επίσης σοβα
ρές αδυναμίες παρουσιάζει και η άποψη ότι το υγρό
πυρ εκτοξευόταν ως αποτέλεσμα της ιδίας θερμάνσε
ως, όπως και η συνδυαστική άποψη περί χρήσης
αντλίας και θερμάνσεως μαζί, η οποία θεωρεί ότι ο
μηχανισμός εκτόξευσης του υγρού πυρός ήταν παρό
μοιας σύλληψης με το φλογοβόλο των Βοιωτών που
περιγράφει ο Θουκυδίδης. Ένα τέτοιο όπλο όμως εκ
των πραγμάτων θα είχε πολύ μικρό βεληνεκές, το οποίο
θα το καθιστούσε μη πρακτικό, τόσο στις ναυμαχίες,
όσο και στο πεδίο της μάχης. Η άποψη ότι η εκτόξευση
γινόταν με την βοήθεια προωθητικής πυρίτιδας φαντά
ζει λοιπόν ως η πλέον λογική. Σύμφωνα με τον Ζένγγελη, υπήρχε ένας εμπυρέας, τον οποίο ονομάζει πρόπυρο, που έθετε πυρ στο προωθητικό γέμισμα και εκτό
ξευε, όπως ένα ηφαίστειο, το υγρό πυρ σε ικανοποιητι
κή απόσταση. Ο Ζένγγελης στέκεται επίσης στον όρο
«στρεπτό», τον οποίο κατά κόρον χρησιμοποιούν οι
Βυζαντινοί ιστορικοί, όταν κάνουν λόγο για το υγρό
πυρ, περιγράφοντας με αυτόν τα όπλα εκτόξευσης του
πυρός. Ο Ζένγγελης αποδίδει με τον όρο ένα είδος
πυροβόλου - καταπέλτη, το οποίο διέθετε και ένα πρω
τόγονο κλείστρο, το οποίο εμπόδιζε την εκφυγή των
αερίων προς τα πίσω, κατευθύνοντας την ισχύ της έκρη
ξης της πυρίτιδας εμπρός, στο ανοικτό άκρο του σωλή
να του «πυροβόλου». Την άποψη του Έλληνα χημικού
απεδέχθη εν μέρη και ο Γάλλος Μερσιέ. Ο Γάλλος επι
στήμονας προχώρησε μάλιστα την σκέψη του ακόμα πιο
μακριά, υποστηρίζοντας την ύπαρξη ενός είδους κροτί
δων, οι οποίες λειτουργούσαν ως εμπυρείς που έθεταν
πυρ στο προωθητικό ή ακόμα αποτελούσαν το προωθη
τικό γέμισμα. Κάνει δηλαδή λόγο για την ύπαρξη προ
παρασκευασμένων θα λέγαμε γεμισμάτων, όπως τα

αντίστοιχα του σημερινού πυροβολικού! Ο Μερσιέ υπο
στηρίζει επίσης ότι υπήρχαν και μικροί χειροσίφωνες οι
οποίοι με την προωθητική ισχύ της πυρίτιδας εκτόξευ
αν μικρές ρουκέτες, γεμισμένες με εμπρηστικό υλικό,
οι οποίες ανατινάζοντο κατά την πρόσκρουση με τον
στόχο, ανάβοντας φωτιά επάνω και γύρω του. Από τους
Βυζαντινούς οι Άραβες πήραν το μυστικό, όχι της χρή
σης εμπρηστικών υλών, τις οποίες ήδη χρησιμοποιού
σαν, αλλά μιας μορφής υγρού πυρός. Το όπλο αυτό χρη
σιμοποίησε ο αποστάτης Λέων ο Τριπολίτης, όταν επι
κεφαλής αραβικού στρατού, κατέλαβε με την βοήθεια
του υγρού πυρός την θεσσαλονίκη. Ο ιστορικός Ιωάν
νης Κίνναμος αναφέρει την έκπληξη των αμυνομένων
θεσσαλονικέων από την χρήση του υγρού πυρός από
τους αντιπάλους τους, καθώς το μυστικό χρήσης του
ανήκε ως τότε αποκλειστικά στην αυτοκρατορία. Ιδιαί
τερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το απόσπασμα διήγη
σης του σταυροφόρου των μέσων του 13ου αιώνα μ.Χ.
Ιωάννη ντε Ζοϊνβίλ, το οποίο μεταφέρει ο θ. Κορρές στο
βιβλίο του για το υγρό πυρ (θ. Κορρέ: Υγρόν Πυρ, σελ.

Βυζαντινές ρου
κέτες. (Θ.Κορρέ:
Υγρόν Πυρ)

Μουσκετοφόρος
του 17ου αιώνα
εκτοξεύει φλογοφόρο εκρηκτι
κό βλήμα. Παρα
τηρήστε την
ομοιότητα του με
τις βυζαντινές
ρουκέτες.

69). «Τέτοιο ήταν το Ελληνικό πυρ: ερχόταν ίσια επάνω
σου, μεγάλο σαν ένα βαρέλι ξυδιού, με μια πύρινη ουρά
πίσω του, μακριά όσο ένα κοντάρι. Έκανε τέτοιο θόρυ
βο, που έμοιαζε με κεραυνός του ουρανού. Φαινόταν
σαν ένας δράκος που πετά στον αέρα. Εξέπεμπε ένα
τόσο δυνατό φως, ώστε μπορούσες να δεις καθαρά
μέσα στο στρατόπεδο σαν να ήταν μέρα, από τις πολλές
φλόγες που φώτιζαν τα πάντα. Εκείνη τη νύχτα μας
βομβάρδισαν τρεις φορές με το Ελληνικό πυρ και τέσ
σερις φορές το εκτόξευσαν με το περιστρεφόμενο τόξο
(Arbalesre a tour)». Λίαν κατατοπιστική είναι η περιγρα
φή της μεγάλης και νικηφόρας ναυμαχίας του βυζαντι
νού στόλου κατά του ενωμένου νορμανδοπισσατικού,
το 1099 μ.Χ.
Μετά το ευτυχές για τους Φράγκους πέρας της Α'
Σταυροφορίας δημιουργήθηκε στην Αντιόχεια ένα νορ
μανδικό δουκάτο. Ο ηγεμόνας του, Βοημούνδος ήταν
όμως και ορκισμένος εχθρός της Βυζαντινής Αυτοκρατο
ρίας. Έτσι όταν ο αυτοκράτορας Αλέξιος Κομνηνός του
ζήτησε να αναγνωρίσει την επικυριαρχία του, όπως είχε
προηγουμένως συμφωνηθεί, ο Βοημούνδος, όχι μόνο
δεν τήρησε την συμφωνία, αλλά κατόρθωσε να πείσει
πολλούς δυτικούς άρχοντες να τον βοηθήσουν στον
πόλεμο κατά της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ανάμεσα
στους συμμάχους του ο Βοημούνδος κατόρθωσε να προ
σελκύσει και την ιταλική ναυτική πόλη της Πίζας. Η Πίζα
εκείνη την εποχή ήταν μεγάλη ναυτική δύναμη, ικανή να
παρατάξει πραγματικά εκατοντάδες πολεμικών πλοίων.
Όταν ο Αλέξιος πληροφορήθηκε τις ενέργειες του Νορμανδού ηγεμόνα αποφάσισε να τον αντιμετωπίσει στην
θάλασσα. Διέταξε λοιπόν να κατασκευασθούν πολλά
πλοία σε όλα τα ναυπηγεία της Αυτοκρατορίας. Ο ίδιος
μάλιστα επισκεπτόταν τα ναυπηγεία της Κωνσταντινού
πολης, προκειμένου να επιβλέψει και να επιταχύνει τον

ρυθμό ναυπήγησης. Αναφέρει η κόρη του Άννα στο έργο
της Αλεξιάδα: «Ταύτα μανθάνων ο βασιλιεύς εξ απάσων
των υπό των Ρωμαίων αρχήν χωρών προσέταξε γενέσθαι
πλοία. Και εις αυτήν δε την βασιλεύουσαν ικανά κατασκευάζων, εκ διαλειμμάτων εις μονήρες εισερχόμενος
επέσκηπτε τοίς κατασκευάζουσιν όπως χρη ταύτα ποιείν. Γϊνώσκων δε τους Πισσαίους του περί την θάλαττα
πολέμου επιστήμονας και δεδιώς την μετ' αυτών μάχην,
εν εκάστη πρώρα των πλοίων διά χαλκών και σιδηρών
λεόντων και αλλοίων χερσαίων ζώων κεφάλας μετά στο
μάτων ανεωγμένων κατασκευάσας, χρυσώ τε περιστείλας αυτά ως εκ μόνης της θέας φοβερόν φαίνεσθι, το
διά των στρεπτών κατά των πολεμίων μέλλον αφίεσθαι
πυρ διά των στομάτων αυτών παρεσκεύασε διιείνα,
ώστε δόκειν τους λέοντας, και τάλλα των τουούτων
ζώων τούτο εξερεύγεσθαι. Ούτω γουν ταύτα κατασκευ
άσας, μετακαλεσάμενος τον Τατίκιον εξ Αντιοχείας νεωστί παραγενόμενον, αυτώ μέν τα τοιαύτα πλοία παραδεδωκώς περιφανεστάτην κεγαλή ωνόμασε. Τω δε γε
Λαντούλφο τον άπαντα στόλον αναθεμένος, μέγαν
δούκα προύβαλετο ως ναυμαχίας ειδήμονα άριστον». Η
Άννα Κομνηνή δεν μας δίδει περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με τον αριθμό των ελληνικών πλοίων. Ξεκαθαρί
ζει όμως ότι τον στόλο συγκροτούσαν πλοία εφοδιασμέ
να με στρεπτά και άρα με υγρό πυρ, τα οποία τέθηκαν
υπό την διοίκηση του Τατικίου και άλλα, προφανώς μη
εξοπλισμένα με τον ίδιο τρόπο. Αρχιναύαρχος ονομά
σθηκε ο Λαντούλφος, προφανώς Λατίνος, ο οποίος ήταν
ειδήμων στα ναυτικά. Ακόμα και έτσι όμως την διοίκηση
της μοίρας των εξοπλισμένων με υγρό πυρ πλοίων, ο
αυτοκράτορας Αλέξιος την εμπιστεύθηκε σε Έλληνα,
προφανώς άνθρωπο της απολύτου εμπιστοσύνης του,
τον οποίο μετακάλεσε, ειδικά γι' αυτόν τον σκοπό, από
την Αντιόχεια της Συρίας.
Ο ελληνικός στόλος απέπλευσε από την Κωνστανινούπολη τον Απρίλιο του 1098. Αρχικώς κατευθύνθηκε
στη'ν Σάμο, όπου τα πλοία πισσώθηκαν. Κατόπιν έπλευ
σαν προς την Κω, γιατί είχαν πληροφορίες ότι ο εχθρι
κός στόλος, αποτελούμενος από 900 πλοία κάθε τύπου
και μεγέθους, ναυλουχούσε στο νησί. Όταν όμως έφτα
σε στην Κω πληροφορήθηκε ότι ο νορμανδοπισσατικός
στόλος είχε αποπλεύσει με κατεύθυνση την Ρόδο. Σκο
πός του ήταν η κατάληψη του πλούσιου ελληνικού νησι
ού. Αμέσως ο ελληνικός στόλος έπλευσε προς τα νερά
της Ρόδου και πράγματι εντόπισε τον εχθρικό στις
ακτές της Λυκίας, μεταξύ Ρόδου και Πατάρων. Οι Φρά
γκοι αιφνιδιάστηκαν από την εμφάνιση των Ελλήνων και
άρχισαν όπως - όπως να λαμβάνουν διάταξη μάχης. Στο
μεταξύ όμως είχε ξεσπάσει θαλασσοταραχή, η οποία
καθιστούσε σχεδόν αδύνατο τον σχηματισμό γραμμής
μάχης. Όλα έδειχναν ότι οι Φράγκοι θα ξέφευγαν. Τότε
ο Λανδούλφος έδωσε το σήμα της επίθεσης, παρά το
γεγονός ότι ο στόλος του δεν είχε λάβει σχηματισμό
μάχης. Πρώτος όρμησε κατά των Πισσατών. «Και αυτός
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δε ο Λαντούλφος, πρώτος προσπελάσας ταις πισσαϊκάς
ναυσίν, άστοχα το πυρ έβαλε και ουδέν τι πλέον ειργάσατο του πυρός σκεδασθέντος», αναφέρει ο Άννα
Κομνηνή. Η φράση αυτή κρύβει πολλά σχετικά με την
φύση, αλλά και την χρήση του υγρού πυρός. Κατ' αρχήν
η Άννα Κομνηνή χρησιμοποιεί δύο λέξεις κλειδιά, τα
ρήματα «αστόχησε» και «έβαλε». Το ρήμα βάλω σχετί
ζεται με την βολή εκηβόλου όπλου. Εκ του μακρόθεν
λοιπόν έβαλε ο Λαντούλφος και αστόχησε. Το παρά
δειγμα του Λανδούλφου ακολούθησε και ο Πελοποννήσιος κόμης (πλοίαρχος) Περιχύτης, ο οποίος διέσπασε
την εχθρική γραμμή. Το σκάφος του ομοιοβάθμου του
Ελεήμωνος όμως, λόγω της τρικυμίας που στο μεταξύ
άρχισε να μαίνεται, συγκρούστηκε με ένα μεγάλο
εχθρικό πλοίο και μάλιστα τα πηδάλιά τους μπλέχτηκαν
μεταξύ τους. Ο Ελεήμων, παρά το γεγονός αυτό δεν
δίστασε και «γοργώς προς την σκεύην απείδε και πυρ
κατ' αυτών αφείς ουκ άστοχα έβαλεν». Προφανώς τα
δύο πλοία, εφόσον είχαν μπλεχτεί τα πηδάλιά τους,
είχαν πιαστεί πρύμνα με πρύμνα. Ο πλοίαρχος Ελεήμων
όμως άρπαξε την «σκευήν» (= συσκευή, μηχάνημα,

μηχανισμός) και εύστοχα έπληξε το εχθρικό σκάφος,
κυριολεκτικά εξ επαφής. Αν λοιπόν το υγρό πυρ ήταν
απλώς ένα εμπρηστικό υγρό που εκτοξευόταν με
αντλίες, προαφανώς ο Ελεήμων δεν θα επιχειρούσε να
θέσει πυρ στο σκάφος, στο οποίο και το δικό του ήταν
προσκολλημένο και θα μπορούσε κάλλιστα να καεί μαζί
με το εχθρικό. Προφανώς έπληξε με την «σκευήν» καί
ρια το αντίπαλο πλοίο, με αποτέλεσμα να το βυθίσει
άμεσα και να απεμπλακεί, όπως αποδεικνύει η συνέ
χεια της διήγησης της Άννας Κομνηνής. «Είτα την ναυν
επί θάτερα γοργώς μεταφέρων και ετέρας παραχρήμα
τρεις μεγίστας επυρπόλει των βαρβάρων νύες». Ο Ελε
ήμων λοιπόν, μόλις εβύθισε το μεγάλο πισσατικό πλοίο,
επιτέθηκε σε τρία ακόμα, διαδοχικά, μεγάλα εχθρικά
πλοία, τα οποία επίσης πυρπόλησε. Εντύπωση προκαλεί
ο χρόνος εντός του οποίου ο Ελεήμων εβύθισε τέσσερα
εχθρικά πλοία. Με την χρήση μόνο εμπρηστικών υλών,
τα μεγάλα εχθρικά πλοία θα απαιτούσαν ασφαλώς έναν
ορισμένο χρόνο για να κατακαούν και να βυθιστούν.
Εάν όμως το εμπρηστικό υλικό περιείχε και εκρηκτική
ύλη, τα εχθρικά πλοία απλώς θα ανατινάζοντο και θα
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έβρισκαν τάχιστα θέση στον βυθό του Αιγαίου.
Το υγρό πυρ χρησιμοποιήθηκε και από τον βυζαντινό
στρατό, όχι μόνο σε πολιορκητικές επιχειρήσεις, αλλά
και σε αναπεπταμένο πεδίο. Δύο ήταν οι κύριοι τρόποι
ρίψης του, με την χρήση βλητικών μηχανών και με χειροσίφωνες, μικρά δηλαδή, φορητά φλογοβόλα! Οι πυρ
φόροι καταπέλτες, αλλά και οι πυρφόροι μονάγκωνες,
δεν διέφεραν πολύ από τους αντιστοίχους συμβατικούς.
Οι μονάγκωνες έβαλαν δοχεία γεμάτα με εμπρηστικές
ύλες. Οι χειριστές, πριν εκτοξεύσουν το βλήμα, άναβαν
το φυτίλι στο άνω μέρος του δοχείου. Όταν το δοχείο
έσπαζε επί των εχθρών, το εμπρηστικό υλικό κάλυπτε
τον χώρο και αναφλεγόταν από το φυτίλι. Οι πυρφόροι
καταπέλτες λειτουργούσαν όπως και οι αντίστοιχοι οξυβελείς. Αντί του ξύλινου οδηγού του βελοσχήμου βλή
ματος τους όμως, διέθεταν σιδερένιο ή χάλκινο σωλήνα,
εν είδει κάννης, επί του πίσω άκρου του οποίου τοποθετείτο το βλήμα, το οποίο εκτοξευόταν με την ισχύ της
συστροφής σχοινιών, τα οποία απότομα απελευθερώνοντο. Από την άλλη πλευρά οι χειροσίφωνες, τα πρώτα
φορητά φλογοβόλα, τα εχειρίζοντο ειδικά εκπαιδευμέ
νοι στρατιώτες, οι σιφωνάτωρες, οι οποίοι πολεμούσαν
σε διάταξη ακροβολισμού, είτε ενταγμένοι σε ειδικά
τάγματα, είτε οργανικά εντεταγμένοι σε άλλα τμήματα.
Οι σιφωνάτωρες έφεραν θώρακα και κράνος με προσω
πίδα, που κάλυπτε όλο το πρόσωπο. Το δε όπλο τους
ήταν δύο κυρίων τύπων. Η πρώτη κατηγορία σιφώνων
ήταν ένα όπλο αποτελούμενο από δύο μέρη, το κυρίως
όπλο και την δεξαμενή με το εμπρηστικό υλικό, όπως
περίπου και τα σύχρονα φλογοβόλα. Η δεύτερη κατηγο
ρία δεν ήταν ουσιαστικά παρά μια αντλία γεμάτη εμπρη
στικό υλικό, με σύστημα λειτουργίας παρόμοιο με αυτή
της σύριγγας. Με έναν πιστόνι ο χειριστής πίεζε το
περιεχόμενο της αντλίας έξω από τον σωλήνα. Ο χειρι
στής κρατούσε κάτω από την κάννη έναν αναμμένο
δαυλό. Το εμπρηστικό υλικό αναφλεγόταν έξω από την
κάννη, μόλις ερχόταν σε επαφή με την φλόγα του αναμ

μένου πυρσού. Αντίγραφο όπλου του πρώτου τύπου
κατασκεύασε πριν μερικά χρόνια ο αείμνηστος φίλος
Νίκος Ορφανουδάκης. Ο ίδιος δοκίμασε με επιτυχία την
λειτουργικότητα του όπλου, το οποίο απεδείχθη απολύ
τως χρηστικό, αν και με περιορισμένο βεληνεκές. Σε
παράσταση χειρογράφου του 11ου αιώνος εικονίζεται
πάντως ένας χειροσίφωνας, ο οποίος θυμίζει έντονα
μικρό, φορητό πυροβόλο, όχι πολύ διαφορετικό από τα
πρώιμα τυφέκια, τα οποία οι Δυτικοί αποκαλούσαν
«όπλα χειρός» - άλλες ονομασίες τους ήταν «δράκοι»,
εξού και οι δραγώνοι, οι φέροντες δράκους, «σιοπέττα», «κουλβερίνες» και «πιστόλες», που σημαίνει σωλή
νες. Προφανώς ο χειροσίφων χρησιμοποιείτο σε ειδικές
επιχειρήσεις, είτε κατά την διάρκεια πολιορκιών, είτε
όταν έπρεπε να πυρποληθούν πολεμικές μηχανές ή υπο
δομές των εχθρών. Μικρούς σίφωνες έφεραν πάντως
και τα βυζαντινά πλοία, πέραν των δύο κυρίων σε πλώρη
και πρύμνη. Η πρώτη καταγεγραμμένη ιστορικά χρήση
χειροσιφώνων από δυνάμεις ξηράς αναφέρεται το 928,
κατά την πολιορκία του Ντιβν. Οι χειροσίφωνες θεωρού
νται επινόηση του αυτοκτράτορα Λέοντα ΣΤ' Σοφού. Ο
αυτοκράτορας στα «Τακτικά» του, αναφέρει ότι οι χειροσιφωνάτωρες πρέπει να βάλουν καλυμμένοι πίσω από
σιδηρά ασπίδα. Το παράξενο είναι ότι σε χειρόγραφη
παράσταση του 15ου αίωνα από την Γερμανία, εικονίζει
δύο άνδρες, καλυμμένους πίσω από σιδηρά ασπίδιο, να
χειρίζονται «πιστόλα». Ο μεν πρώτος σκοπεύει, ο δε
δεύτερος πυροδοτεί το όπλο. Σύμφωνα με την μαρτυρία
του Θεοφάνη όταν οι Βούλγαροι του Κρούμου κατέλα
βαν την Μεσημβρία ανακάλυψαν 36 σίφωνες υγρού
πυρός, τους οποίους όμως δεν φαίνεται να χρησιμοποί
ησαν ποτέ. Το 1054 οι Σελτζούκοι Τούρκοι πολιορκού
σαν την πόλη του Μάντζικερτ. Οι πολιορκημένοι στεναχωρούντο ιδιαιτέρως από μια υπερμεγέθη λιθοβόλο
μηχανή που χρησιμοποιούσαν οι Τούρκοι. Οι μηχανές
των αμυνομένων ήταν μικρότερες και δεν διέθεταν το
απαραίτητο βεληνεκές για να την πλήξουν. Έτσι ένα

άνδρας της φρουράς «...λαβών ούτος άγγος τι φέρον
ένδον του Μηδικού πυρός συσκευήν, της του άστεως
πύλης δρομαίος εξήλασε και καθιείς εαυτόν εις μέσους
τους εναντίους, πυρ τε τω στόμματι του άγγους εναπερείσας, τούτο συντρίβει προς το μηχάνημα. Και αυτίκα
πυρ αναφθέν άπαν εξήλασε και κενεμήσατο, συνήρτηντο γαρ αυτώ και τίνα πέπλα, τας των τειχών αποτειχίζοντα προσβολάς», αναφέρει ο Μιχαήλ Ατταλειάτης. Ο
στρατιώτης λοιπόν περιγράφεται να εξέρχεται τρέχο
ντας από τα τείχη, φέρων ένα κιβώτιο εντός του οποίου
υπήρχε η συσκευή ρίψης του υγρού πυρός. Με αυτήν
πυρπόλησε την εχθρική μηχανή και επέστρεψε σώος
εντός της πόλης.
Η χρήση υγρού πυρός αναφέρεται για τελευταία
φορά κατά την διάρκεια της τελευταίας και μοιραίας
πολιορκίας της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους
το 1453. Σύμφωνα με τον Φραντζή, οι Βυζαντινοί χρη
σιμοποίησαν υγρό πυρ για να κάψουν τους Τούρκους
και Σέρβους σκαπανείς του Μωάμεθ Β', οι οποίοι επι
χειρούσαν να υπονομεύσουν υπογείως τα τείχη. Ο Φρα
ντζής όμως στη διήγηση του αναφέρει ότι από τον «κρότον του πυρός», ένας παλαιός πύργος του τείχους
κατέρρευσε κατά το ήμισυ και κατόπιν επισκευάσθηκε.
Ο κρότος όμως παραπέμπει σε έκρηξη και όχι σε απλή
χρήση εμπρηστικού μίγματος. Μια επίσης ενδιαφέρου
σα περιγραφή προέρχεται από τον ιστορικό Νικήτα
Χωνιάτη, ο οποίος περιγράφοντας την σύγκρουση των
στρατευμάτων του αυτοκράτορα Ισσακίου Αγγέλου με
αυτά του επαναστάτη στρατηγού Αλεξίου Βρανά το
1186, αναφέρει ότι η χρήση σκευών υγρού πυρός προ-

κάλεσε αστραπές που έκαψαν έναν σημαντικό αριθμό
εκκλησιών και οικημάτων σε μια συνοικία της Πόλης,
όπου έλαβε χώρα η σύγκρουση. Η παραπομπή αυτή
θυμίζει έντονα την περιγραφή του Ηροδότου και του
Παυσανία, σχετικά με την τύχη των εισβαλόντων στους
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Δελφούς Πέρσες και Γαλάτες, το 480 και 279 π.Χ. Ίσως
λοιπόν οι ορισμένοι χειροσίφωνες των Βυζαντινών να
μην ήταν παρά πρωτόγονα τυφέκια.

Πύραυλοι και πτητικές μηχανές
Το υγρό πυρ θεωρείται και ο πρόγονος των πυραύ-

λων. Η λέξη πύραυλος είναι φυσικά ελληνική και υπο
δηλώνει τον αυλό του πυρός, δηλαδή ένα σωλήνα, από
τον οποίο εξέρχεται πυρ. Όπως αναφέρθηκε ήδη οι
Βυζαντινοί πρέπει να διέθεταν ένα είδος ρουκετών, οι
οποίες εκτοξεύοντο είτε από πυρφόρους καταπέλτες,
είτε από έναν ειδικό χειροσίφωνα. Τα όπλα αυτά, ενετάσσοντο στην κατηγορία του υγρού πυρός, όντας
στην πραγματικότητα τα πρώτα ρουκετοβόλα της ιστο
ρίας. Οι ρουκέτες πάντως θεωρούνται επίσης κινεζική
επινόηση. Η πρώτη όμως επιβεβαιωμένη πολεμική
τους χρήση από τους Κινέζους ανάγεται στον 13ο
αιώνα μ.Χ. Οι Βυζαντινοί λοιπόν σαφώς προηγούντο.
Προσφάτως η αρχαιολόγος Ειρήνη Μπουρδάκου ανεκάλυψε στην Ρουμανία ένα σπάνιο χειρόγραφο του
1529, το οποίο αναφέρεται στην κατασκευή από έναν
Αυστριακό μηχανικό, τον Κόνραντ Χας και κάποιον
Ιωάννη Βλάχο, ενός τριώροφου πυραύλου - ρουκέτας.
Ο συγκεκριμένος πύραυλος δεν σχεδιάστηκε τυχαία
εκείνη την εποχή. Το 1526 στο Μόχατς οι Οθωμανοί
είχαν συντρίψει τον Ουγγρικό Στρατό και είχαν εισβά
λ ε ι ως τα σύνορα της Αψβουργικής Αυτοκρατορίας. Το
κύριο όπλο των Οθωμανών ήταν το πολυπληθές και
εκλεκτό ιππικό τους. Έπρεπε λοιπόν να βρεθεί, ή πιο
σωστά να ανασυρθεί από την λήθη του χρόνου, ένα
αποτελεσματικό εναντίον όπλο για να χρησιμοποιηθεί
εναντίον τους. Ο πύραυλος αποτελούσε την ιδανική
λύση. Είχε μεγάλο για την εποχή βεληνεκές, πληρω
μένος με γέμισμα πυρίτιδας μπορούσε να προκαλέσει
έκρηξη, παράγωντας φυσικά και τον ανάλογο κρότο.
Απέναντι σε ένα τέτοιο όπλο τα άλογα του αήττητου
τότε οθωμανικού ιππικού ήταν βέβαιο ότι θα πανικοβάλλοντο και θα ετρέποντο σε φυγή. Προφανώς η
τριώροφη κατασκευή του πυραύλου του προσέδιδε
μεγαλύτερο βεληνεκές. Η γνώση των ρουκετών στους
ευρωπαϊκούς στρατούς, δεν χάθηκε. Η χρήση ρουκετοβόλων συνεχίστηκε ως και τους Ναπολεόντειους
Πολέμους. Σκοπός των ειδικών πυροβολαρχιών ήταν
ακριβώς η τρομοκράτηση και εξουδετέρωση του αντι
πάλου ιππικού. Ρουκέτες χρησιμοποίησαν τόσο οι
Αυστριακοί και οι Βρετανοί κατά του Ναπολέοντος,
αλλά και οι Ινδοί κατά των Βρετανών. Το βεληνεκές
των ρουκετών της εποχής έφτανε τα 2 χλμ. όταν το
βεληνεκές μάχης των βαρύτερων πεδινών πυροβόλων
της εποχής, των 12 λιβρών, δεν ξεπερνούσε τα 1.200
μέτρα. Δεν είναι επίσης τυχαίο ότι ο Γερμανός πρωτο
πόρος της πυραυλικής τχνολογίας Βέρνερ φον Μπράουν, καταγόταν από τον Αυστριακό στρατάρχη φον
Μπράουν, γνώστη και χρήστη των ρουκετών. Όλα
όμως ξεκίνησαν από τους Έλληνες μηχανικούς των
ελληνιστικών και βυζαντινών χρόνων. Οι Βυζαντινοί
μάλιστα επιστήμονες κατέφυγαν μαζικά στην Δύση,
μετά την κατάληψη της Βασιλεύουσας από τους βαρ
βάρους Τούρκους, μεταφέροντας πρωτόγνωρη για
τους Ευρωπαίους γνώση, η οποία είχε ως αποτέλεσμα

το θαύμα της Αναγέννησης, το οποίο επεκτάθηκε
ακόμα και στο πεδίο της πολεμικής τεχνολογίας.
Το καταπληκτικότερο πάντως επίτευγμα της αρχαίας
ελληνικής μηχανικής, ήταν η ιπτάμενη μηχανή του Αρχύ
τα του Ταραντίνου. Τόσο ο Ρωμαίος φιλόσοφος Φαβορίνος, όσο και ο επίσης Ρωμαίος Γέλλιος, μεταφέρουν την
πληροφορία ότι ο Έλληνας στρατηγός, φιλόσοφος,
μηχανικός, μουσικός και μαθηματικός Αρχύτας, από τον
Τάραντα της Κάτω Ιταλίας, κατασκεύασε μεταξύ 400 και
350 π.Χ. μια ξύλινη περιστερά, η οποία πέταξε! Ο Γέλλιος μας άφησε μια αρκετά εμπεριστατωμένη μαρτυρία
σχετικά με την περιστερά του Αρχύτα, χωρίς όμως ανα
φορά στον προωθητικό της μηχανισμό. Βάσει όμως των
σωζόμενων περιγραφών πολλοί επιστήμονες, ήδη από
τον μεσαίωνα, επιχείρησαν να επανασχεδιάσουν την
περιστερά. Σύγχρονοι Έλληνες επιστήμονες, μεταξύ των
οποίων ο Δ. Καλλιγερόπουλος, επανασχέδιασαν την
περιστερά, επιχειρώντας να ανακαλύψουν τον μηχανι
σμό προώθησης της. Τελικώς κατέληξαν στο συμπέρα
σμα ότι το πιθανότερο ήταν η περιστερά να πετούσε με
την χρήση ενός μηχανισμού αφέσεως πεπιεσμένου
αέρα, ως ένα είδος πρώιμου αυλοθητή. Στηριζόμενοι
στο επίτευγμα του Αρχύτα οι Ευρωπαίοι μηχανικοί κατα

σκεύασαν στον μεσαίωνα μεταλλικά πτηνά τα οποία
εγεμίζοντο με πυρίτιδα και πέταγαν, για λίγο, εν είδει
ιπταμένων βομβών. Ο Αρχύτας πάντως πιστεύεται ότι
κατασκεύασε την περιστερά για να μεταφέρει με αυτήν
μηνύματα, όπως και με τα πραγματικά περιστέρια. Πιθα
νολογείται ότι η περιστερά σχεδιάστηκε ως ένας πρώι
μος «ασύρματος», ως μια μηχανή μετάδοσης πληροφο
ριών, ίσως ακόμα και στο πεδίο της μάχης. Δεν πρέπει
άλλωστε να ξεχνάμε ότι ο Αρχύτας ήταν στρατηγός και
εμπνευστής του καταπέλτη.

Πολεμικά ρομπότ
Η έννοια του μηχανικού εργάτη, περισσότερου γνω
στού ως «ρομπότ», υπήρχε στην αρχαία Ελλάδα, ασχέ-
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τως εάν υλοποιήθηκε ή όχι, ήδη από τους ηρωικούς
χρόνους. Ο Όμηρος εμφανίζει τον Ήφαιστο να υπηρε
τείται από μηχανικές υπηρέτριες. Το πρώτο όμως πολε
μικό ρομπότ είναι αναμφισβήτητα ο Τάλως, το χάλκινο
ρομπότ που κατασκεύασε, σύμφωνα με τον θρύλο ο
δαίδαλος και το οποίο φρουρούσε την Κρήτη, το βασί
λειο του Μίνωα, «περιτροχάζων την νήσο» τρεις φορές
την ημέρα. Ο θρύλος αναφέρει ότι ο Τάλως εξουδετε
ρώθηκε από την Μήδεια, όταν η τελευταία αφαίρεσε
έναν πύρο που συγκρατούσε το υγρό που έδινε ζωή σε
αυτό το ον, τον Ιχώρα. Όταν το θεϊκό υγρό έφυγε από
τον Τάλω, το χάλκινο ον «πέθανε».
Ο θρύλος περί του χάλκινου ρομπότ Τάλω, θα μπο
ρούσε να κινείται στην σφαίρα της φαντασίας, αλλά
κάλλιστα θα μπορούσε να εκφράζει και κάποια άλλη
τεχνολογική ανακάλυψη των Ελλήνων, όπως το πολεμι
κό άρμα, εξ ου και ο ρηματικός τύπος «περιτροχάζων»,
που χρησιμοποιήθηκε από όλους του αρχαίους συγγρα
φείς για να δηλώσει την κίνηση του Τάλω. Προφανώς
λοιπόν ο Τάλως, ότι και αν ήταν, κινείτο επί τροχών. Μια
ακόμα λεπτομέρεια σχετική με τον τρομερό φύλακα
του Μίνωα, αφορά την συμπεριφορά του Τάλω απέναντι
στους εχθρούς. Σύμφωνα με την πλειονότητα των
αρχαίων πηγών, Ο Τάλως έκαιγε τα θύματα του.
Αφήνοντας πίσω τον τρομερό Τάλω και την όμορφη
Κρήτη θα επιχειρήσουμε ένα τεράστιο άλμα στον
χρόνο, μεταφερόμενοι στον 13ο αιώνα μ.Χ. στην Γαλ
λία. Εκεί κάποιος κληρικός ο Βάλτερ του Σατιγιών,
συνέγραψε μια επική βιογραφία του Μεγάλου Αλεξάν
δρου, εμπνευσμένος από τα αρχαία κείμενα. Ο Βάλ
τερ, βασιζόμενος κυρίως στο έργο του Κούρτιου, δεν
έλαβε υπ' όψιν του την ψευδοκαλισθένειο φυλλάδα,
αλλά προσπάθησε να στηριχθεί σε απολύτως ιστορικά
στοιχεία. Αυτό που προκαλεί εντύπωση πάντως είναι
μια μικρογραφία από το χειρόγραφο της «Αλεξανδρίδος», όπως ονόμασε το έργο του ο Βάλτερ. Στην μικρο
γραφία εικονίζεται μια σκηνή από την μάχη του Υδάσπη, όπου ο Αλέξανδρος αντιμετώπισε και νίκησε τον
Ινδό βασιλιά Πώρο. Το καταπληκτικό είναι ότι στη μάχη
ο στρατός του Αλεξάνδρου επιτίθεται κατά των ελεφά
ντων του Πώρου με επικεφαλής τρία ανθρωπόμορφα
όντα τα οποία κινούνται επί τροχών και εκβάλουν
φωτιές! Όπως ήδη αναφέρθηκε ο Έλληνας σοφός
Ζώσιμος Πανοπολίτης, στο έργο του «Περί Αρετής»
παραθέτει ένα εγχειρίδιο κατασκευής τεχνητού
ανθρώπου. Ο Ζώσιμος, πρόγονος των μεσαιωνικών
αλχημιστών, παραθέτει αλληγορικό λόγο, ο οποίος δεν
είναι εύκολο να αποκρυπτογραφηθεί. Σε ένα από τα
περιγραφόμενα «οράματα» του βρίσκεται ενώπιον
ενός χάλκινου ανθρώπου, κατόχου του θεϊκού ύδατος.
Το θεϊκό ύδωρ όμως είναι η νάφθα, το πετρέλαιο, όπως
έχει αποδείξει η αρχαιολόγος Ειρήνη Μπουρδάκου
(Ε.Λ. Μπουδράκου: «Δαίδαλος ο πρώτος μηχανικός»
και «Αρχαία ρομπότ»), βασιζόμενη σε αναφορές του

Αρριανού και του Πλουτάρχου. Συνδέοντας όλα τα ανω
τέρω λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι Έλληνες,
οι οποίοι γνώριζαν τους υδρογονάνθρακες, αξιοποίη
σαν την γνώση αυτή στο πολεμικό πεδίο. Διαφορετικά
πως θα μπορούσε να εξηγηθεί η παράσταση από το
χειρόγραφο του Βάλτερ, από την στιγμή που στους
μεσαιωνικούς χρόνους δεν υπάρχουν πληροφορίες για
την ύπαρξη παρομοίων κατασκευασμάτων, στην Δύση
τουλάχιστον. Γιατί στην Ανατολή υπήρξαν και νέα πει
στήρια τα οποία αποτελούν ενδείξεις πως κάτι κρυβό
ταν τελικώς πίσω από τον μύθο του Τάλω, αλλά και τα

οράματα του Ζωσίμου και τις περιγραφές του Βάλτερ.
Ένα ινδικό εικονογραφημένο χειρόγραφο του 13301340 μ.Χ. με τον τίτλο «Σανάμα» κάνει λόγο για την
χρήση από τον στρατό του Αλεξάνδρου ενός παράξε
νου όπλου, των «σιδηρών ιππέων της νάφθας». Το χει
ρόγραφο αναφέρεται σε σιδηρά κατασκευάσματα, τα
οποία διέθεταν τέσσερεις τροχούς και εκινούντο με

την καύση της νάφθας, την οποία όμως χρησιμοποιού
σαν και ως όπλο, καθώς από τα στόματα των αλόγων
έβγαινε φωτιά, όπως ακριβώς το υγρό πυρ εκτοξευό
ταν από ζωόμορφους εκτοξευτές στα βυζαντινά πλοία,

όπως αναφέρει ο Άννα Κομνηνή. Σε μια μικρογραφία
του ινδικού χειρογράφου εικονίζονται οι παράξενοι
αυτοί σιδερένιοι ιππείς, να τρέχουν επί τροχών, κρα
δαίνοντας λόγχες, ακολουθούμενοι από κοινούς
ιππείς. Από τα στόματα των αλόγων τους πετάγονται
φλόγες! Αποδεικνύουν όλα τα παραπάνω την ύπαρξη
κάποιου μυστικού όπλου, κάποιου πολεμικού αυτομά
του ανθρωποειδούς; Κάθε απάντηση στο ερώτημα
αυτό θα ήταν παρακινδυνευμένη και δεν θα ήταν δυνα
τό να δοθεί. Ο καθένας άλλωστε είναι ελεύθερος να
εξάγει τα συμπεράσματα του.

Κεφάλαιο 4ο

Τα όπλα της ελληνικής μηχανικής

Οξυβελής κατα
πέλτης.

Αρχιμήδης
Ο Αρχιμήδης αποτελεί την προσωποποίηση ίσως
του ελληνικού επιστημονικού δαιμονίου. Μέγας μαθη
ματικός, μηχανικός, γεωμέτρης και αστρονόμος, ο
Αρχιμήδης ασχολήθηκε και με την πολεμική τέχνη,
θέτοντας τις γνώσεις του στην υπηρεσία της πατρίδας
του. γεννήθηκε το 287 π.Χ. στις Συρακούσες και πέθα
νε το 212 π.Χ. υπερασπιζόμενος την πόλη του από τους
Ρωμαίους εισβολείς. Σύμφωνα με την παράδοση δολο
φονήθηκε από έναν Ρωμαίο στρατιώτη, την ώρα που

σχεδίαζε. Πρόλαβε μόνο να πει την περίφημη φράση
του «μη μου τους κύκλους τάραττε». Το 213 π.Χ. κατά
τη διάρκεια του Β' Καρχηδονιακού Πολέμου, ο βασι
λιάς των Συρακουσών Ιερώνυμος, συμμάχησε με τον
Αννίβα, με σκοπό να απαλλάξει την Σικελία από την
ρωμαϊκή κατοχή. Οι Ρωμαίοι όμως απέστειλαν ισχυρές
δυνάμεις κατά της πόλης. Ο Ρωμαίος στρατηγός Μάρ
κελλος διέθετε 60 βαρειά πολεμικά σκάφη (πεντήρεις)
και πολλά μικρότερα. Ο στρατός ξηράς, υπό τον Πούλχρο, αριθμούσε αρκετές χιλιάδες άνδρες. Ενώπιον των
ισχυρών αυτών δυνάμεων ο Ιερώνυμος δεν διέθετε
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παρά μικρές μόνο δυνάμεις. Αποφάσισε έτσι να περιο
ριστεί σε παθητική άμυνα εντός των τειχών. Ανέθεσε
όμως την διεύθυνση της άμυνας στον Αρχιμήδη, αν και
ο τελευταίος ήταν τότε 74 ετών. Ο Αρχιμήδης, παρά
την ηλικία του ρίχθηκε με ζήλο στην δουλειά, πολεμώ
ντας με τον δικό του τρόπο για την ελευθερία. Οι
Ρωμαίοι στο μεταξύ απέκλεισαν την πόλη από στεριά
και θάλασσα. Οι ανυποψίαστοι Ρωμαίοι επιχείρησαν να
επιτεθούν ταυτοχρόνως. Για την επίθεση κατά του
θαλασσίου τείχους οι Ρωμαίοι είχαν γεμίσει τα πολεμι
κά τους πλοία με τοξότες και σφενδονήτες και είχαν
προσδέσει μεταξύ τους οκτώ πλοία, σε τέσσερα ζεύγη,
επί των οποίων τοποθέτησαν σαμβύκες, προστεγασμένες δηλαδή κλίμακες εφόδου. Οι Ρωμαίοι είχαν κάθε
λόγο να είναι αισιόδοξοι, εφόσον οι δυνάμεις υπερεί

χαν των αμυνομένων αριθμητικά και ποιοτικά. Όπως
όμως αναφέρει ο Πολύβιος, υπολόγιζαν χωρίς «την
Αρχιμήδους δύναμιν». Όταν εδόθη το σύνθημα οι
Ρωμαίοι, γεμάτοι αυτοπεποίθηση, όρμησαν κατά του
τείχους. Την επίθεση κατά του θαλασσίου τείχους
άνοιξαν τα κλιμακοφορα πλοία τους, ακολουθούμενα
από τα υπόλοιπα πολεμικά. Ξαφνικά όμως στο τείχος
φάνηκαν να ανοίγουν θυρίδες. Από αυτές άρχισαν να
εκτοξεύονται εκατοντάδες βλήματα οξυβελών, τα
οποία θέριζαν τους Ρωμαίους στρατιώτες και ναύτες.
Παρόλα αυτά οι πείσμωνες Ρωμαίοι συνέχισαν την προ
σέγγιση τους προς το τείχος. Τα κλιμακοφόρα πλοία
τους έφτασαν κάποια στιγμή κοντά στο τείχος και επι
χείρησαν να θέσουν επ' αυτού τις κλίμακες. Τότε όμως
εμφανίστηκαν επί των τειχών ειδικές μηχανές (γερα-
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νοί), επί των οποίων επικρέμοντο τεράστιοι λίθοι
βάρους ως και 250 κιλών. Απότομα οι μηχανές, με ένα
σύστημα τροχαλιών, άφηναν τους λίθους να πέφτουν
πάνω στα ρωμαϊκά πλοία, από το ύψος των τειχών,
προσδίδοντας τους επιπλέον κινητική ενέργεια. Όπως
ήταν φυσικό οι τεράστιοι λίθοι συνέτριψαν τις κλίμα
κες, ακόμα και τα πλοία. Αυτό όμως ήταν το λιγότερο,
όπως με τρόμο διαπίστωσαν οι Ρωμαίοι. Όταν τα πολε
μικά τους πλησίασαν στο τείχος, με σκοπό οι τοξότες
και οι σφενδονήτες που είχαν επιβιβασθεί σε αυτά να
εκκαθαρίσουν τις επάλξεις από υπερασπιστές, μια νέα
έκπληξη, ακόμα μεγαλύτερη, τους περίμενε. Άλλοι
γερανοί έκαναν την εμφάνιση τους. Αντί λίθων όμως
έφεραν στην άκρη τους μια σιδηρά αρπάγη. Έκπληκτοι
οι Ρωμαίοι είδαν τις άρπαγες να κατεβαίνουν και να
αρπάζουν τις πρώρες των πλοίων τους. Κατόπιν άρχι
σαν να σηκώνουν τα πλοία τους στον αέρα! Κατόπιν τα
άφηναν να πέσουν και είτε να συντριβούν, είτε να
βυθιστούν! Μην αντέχοντας άλλο οι Ρωμαίοι αποτραβήχθηκαν μακριά από την ακτίνα ενεργείας των μηχα
νών του Αρχιμήδη. Ή τουλάχιστον έτσι πίστευαν. Γιατί
σύμφωνα με τον Λουκιανό, ο Αρχιμήδης είχε κατα
σκευάσει και ένα όπλο μεγάλου βεληνεκούς, τα ηλια
κά κάτοπτρα. Με αυτά συγκέντρωνε τις ηλιακές ακτί
νες επί των ξύλινων εχθρικών πλοίων, προκαλώντας
τους πυρκαγιά. Η πληροφορία αυτή αμφισβητήθηκε

έντονα αηό πολλούς ερευνητές, καθώς μόνο ο Λουκια
νός την αναφέρει. Το 1973 όμως ο Ι. Σακάς με την υπο
στήριξη του Πολεμικού Ναυτικού απέδειξε πειραματι
κά ότι ήταν δυνατό ο Αρχιμήδης, εάν όχι να κατέκαψε,
τουλάχιστον να προκάλεσε ισχυρό ηθικό πλήγμα στον
ρωμαϊκό στόλο. Στις 6 Νοεμβρίου 1973 λοιπόν ο Ι.
Σακάς με την βοήθεια κατόπτρων κατόρθωσε να πυρπολύσει ξύλινες λέμβους.
Έχοντας παταγωδώς αποτύχει στην πρώτη του επί
θεση, ο ρωμαϊκός στόλος επιχείρησε την επομένη μέρα
να πλησιάσει στα ριζά του τείχους, υπολογίζοντας ότι
εκεί δεν θα ήταν εύκολο να πληγεί από τις μηχανές του
Αρχιμήδη. Νέες εκπλήξεις όμως τους περίμεναν. Άλλοι
γερανοί εμφανίστηκαν στα τείχη, κριοφόροι, εξοπλι
σμένοι με μεγάλες δοκούς, με σιδηρές αιχμές. Με ένα
σύστημα τροχαλιών και γραναζιών οι δοκοί εκινούντο
ως πολιορκητικοί κριοί, συντρίβοντας τα ρωμαϊκά
πλοία. Ύστερα και από αυτό ο ρωμαϊκός στόλος απε
σύρθη οριστικά, εκτός ακτίνας ενεργείας ακόμα και των
κατόπτρων και δεν απετόλμησε νέα έφοδο κατά της
πόλης. Απέμενε η διά ξηράς έφοδος, η οποία όμως όταν
εκδηλώθηκε είχε τη ίδια τύχη με την από θαλάσσης.
Εκατοντάδες οξυβελείς καταπέλτες θέρισαν τις φάλαγ
γες εφόδου των Ρωμαίων, κομματιάζοντας ως χάρτινες,
ακόμα και τις μεγάλες ασπίδες των λεγεωνάριων. Σύμ
φωνα με τον Πολύβιο ο Αρχιμήδης είχε σχεδιάσει και
άρπαγες ανδρών, οι οποίες άρπαζαν τους Ρωμαίους,
τους σήκωναν ψηλά και τους άφηναν να πέσουν στο
έδαφος. Ισχυροί λιθοβόλοι καταπέλτες επίσης συνέτριβαν τις πολιορκητικές μηχανές των Ρωμαίων. Οι κριοφόρες χελώνες τους συνετρίβοντο από γερανούς, οι
οποίοι άφηναν υπερμεγέθεις λίθους να πέσουν επάνω
τους. Μοιραία, έχοντας υποστεί φρικτές απώλειες, οι
Ρωμαίοι αποσύρθηκαν και πολιόρκησαν εκ του μακρό
θεν την πόλη, υπολογίζοντας να καταβάλουν τους αμυ
νόμενους με την πείνα. Τελικώς κατέλαβαν την πόλη το
212 π.Χ. κατόπιν προδοσίας.
Μια ακόμα πολεμική μηχανή που αποδίδεται στον
Αρχιμήδη είναι και το περίφημο ατμοτηλεβόλο του. Το
όπλο αυτό, όπως λέει και το όνομά του, ήταν ένα τηλε
βόλο που εκτόξευε λίθινα βλήματα με την δύναμη του
ατμού. Απετελειτο από δύο μέρη, τον βραστήρα και την
κάννη. Εντός του βραστήρα έριχναν νερό, το οποίο
έβραζαν, έως ότου μετατραπεί σε ατμό, τον οποίον δια
τηρούσαν υπό πίεση. Εντός της ξύλινης κάννης, η οποία
ήταν συνδεδεμένη με τον βραστήρα, τοποθετούσαν
λίθινο βλήμα. Κατόπιν με μια στρόφιγγα απελευθέρω
ναν τον υπό πίεση ατμό, ο οποίος διοχετευόταν στην
κάννη και εκτόξευε τον λίθο. Και το ατμοτηλεβόλο του
Αρχιμήδη ανασκευάσθηκε σε κλίμακα 1:5, από τον Ι.
Σακκά. Το μοντέλο που κατασκευάσθηκε λειτούργησε
κανονικά. Με βάσει το λειτουργικό αυτό μοντέλο υπο
λογίστηκε ότι το πραγματικό ατμοτηλεβόλο ήταν ικανό
να βάλει βλήμα σε απόσταση 1 χλμ. περίπου.

«ΠΥΡΟΒΟΛΑΡΧΙΑ» ΑΤΜΟΤΗΛΕΒΟΛΩΝ
ΤΟΥ ΑΡΧΙΜΗΔΗ

Ο Ι. Σακκάς ανακατασκεύασε ένα
χρηστικό υπόδειγμα του ατμοτηλεβόλου σε κλίμακα 1:5. Το συγκεκρι
μένο υπόδειγμα επέτυχε βεληνεκές
200 περίπου μέτρων.

Καταπέλτες, κριοί, ελεπόλεις,
χελώνες
Οι πολιορκητικές μηχανές δημιουργήθηκαν τουλά
χιστον από τις αρχές της 2ας χιλιετίας π.Χ. ως αντίδοτο
στις ισχυρές οχυρώσεις των πόλεων της εποχής. Τα
μέχρι τώρα υπάρχοντα στοιχεία συνηγορούν στο
συμπέρασμα ότι οι Αιγύπτιοι και οι Χετταίοι χρησιμο
ποίησαν απλές μηχανές σε αυτή την περίοδο. Στην
Ελλάδα, λόγω κλίματος, δεν έχουν διασωθεί αρχαιολο
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γικά ευρήματα που να τεκμηριώνουν την ύπαρξη πολε
μικών μηχανών στους πρώιμους εκείνους χρόνους,
χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι δεν υπήρχαν. Η
πρώτη ιστορική αναφορά ελληνικής πολιορκητικής
μηχανής είναι αυτή του Τρωικού κύκλου, η σχετική με
τον Δούρειο Ίππο, με τη βοήθεια της οποίας κυριεύτη
κε η άπαρτη Τροία. Την άποψη αυτή τεκμηριώνει ο Παυ
σανίας, ο οποίος αναφέρει χαρακτηριστικά: «το γεγο
νός ότι το μηχάνημα αυτό του Επειού ήταν ένα μηχάνη
μα για την διάλυση του τείχους, το ξέρει όποιος δεν

θεωρεί εντελώς ανόητους τους Φρύγες (τους Τρώες)».
Η ρήση αυτή του Παυσανία στοιχειοθετείται σήμερα με
βάσει την γνώση που έχουμε για τις πολιορκητικές
μηχανές της εποχής. Ο Δούρειος Ίππος θα μπορούσε
κάλλιστα να είναι ένας κριοφόρος πύργος, με μορφή
αλόγου, όπως οι αντίστοιχες ασσυριακές μηχανές του
10ου και 9ου αιώνα π.Χ. Η αρχαιότερη παράσταση
πολιορκητικής μηχανής προέρχεται από την Αίγυπτο
της 12ης δυναστείας, του Αρχαίου Βασιλείου. Επρόκει
το για έναν εστεγασμένο πολιορκητικό κριό.

Στο διάστημα από τον 12ο αιώνα π.Χ. έως και τους
κλασσικούς χρόνους οι Έλληνες δεν φαίνεται να ανέ
πτυξαν το πολιορκητικό τους οπλοστάσιο, προφανώς
γιατί δεν το χρειαζόταν. Το 546 π.Χ. ο Κύρος ο Μέγας
της Περσίας, χρησιμοποίησε κατά των Λυδών, όπως
γράφει ο Ξενοφώντας στο έργο του «Κύρου παιδεία»,
πολεμικούς πύργους και μάλιστα σε κατά παράταξη
μάχη, προφανώς ως κινητή εξέδρα εκτόξευσης
«πυρών». Κατά την διάρκεια του Πελοποννησιακού
Πολέμου ο Σπαρτιάτης βασιλιάς Αρχίδαμος, όπως ανα-

Πρώιμοι κατα
πέλτες. Διακρίνο
νται ένας οξυβελής, ένας λιθοβόλος και ένας
γαστραφέτης.

φέρει ο Θουκυδίδης, κατέλαβε το φρούριο της Οινόης
με την βοήθεια μηχανών, των οποίων όμως δεν διευκρι
νίζει ούτε το είδος, ούτε το σχήμα. Γνωρίζουμε όμως ότι
οι Πελοποννήσιοι κατά την πολιορκία των Πλαταιών, το
429 π.Χ. χρησιμοποίησαν πολιορκητικούς κριούς για το
γκρέμισμα των τειχών. Οι πολιορκημένοι Πλαταιείς
αντιμετώπισαν την επίθεση των κριών αποτελεσματικά,
αρπάζοντας τους με θηλιές από τα τείχη. Μηχανές,
αναφέρει ο Ξενοφώντας, χρησιμοποίησαν και οι δημο
κρατικοί Αθηναίοι κατά των Τριάκοντα τυράννων, για τις
οποίες επίσης δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες.
Όλα αλλάζουν όμως στις αρχές του 4ου αιώνα π.Χ.
Η επανάσταση στην εξέλιξη του οπλισμού που έλαβε
χώρα εκείνη την εποχή, φαίνεται να ξεκινά από την
Μεγάλη Ελλάδα. Πρωτοπόρος στις νέες εξελίξεις εμφα
νίζεται ο Διονύσιος των Συρακουσών. Προφανώς όμως
οι όποιες εξελίξεις δεν συνέβησαν εν μια νυκτί, αλλά
στηρίχθηκαν σε κάποιο προϋπάρχον υπόβαθρο.
Στις αρχές του 4ου αιώνα π.Χ. οι Έλληνες της Σικε
λίας πολεμούσαν για μια ακόμη φορά κατά των προαιώ
νιων Φοινίκων αντιπάλων τους, των Καρχηδονίων. Ο

Διονύσιος αυτή την φορά επιθυμούσε να προετοιμάσει
όσο το δυνατόν καλύτερα τις ελληνικές δυνάμεις.
Πέραν όμως των κλασσικών όπλων οι μηχανικοί του Διο
νυσίου επινόησαν ένα νέο όπλο, τον καταπέλτη. Εφευ
ρέτης του κατά πάσα πιθανότητα ήταν ο διάσημος στρα
τηγός και μηχανικός Αρχύτας ο Ταραντίνος, ο οποίος
κατασκεύασε και την πρώτη πτητική μηχανή του
κόσμου. «Και γαρ το καταπελτικόν ευρέθη κατά τούτον
τον καιρόν εν Συρακούσαις, ως αν των κρατίστων τεχνι
τών πανταχόθεν εις ένα τόπον συνηγμένων» (Και πράγ
ματι οι καταπέλτες εφευρέθηκαν εκείνον τον καιρό
στις Συρακούσες, γιατί είχαν συγκεντρωθεί εκεί από
παντού οι καλύτεροι των τεχνιτών), αναφέρει ο Διόδω
ρος ο Σικελιώτης. Τι ήταν όμως ο καταπέλτης;
Όπως μαρτυρά και το όνομα, ο καταπέλτης ήταν μια
βλητοφόρος πολεμική μηχανή, ικανή να διαπερνά τις
ασπίδες των αντιπάλων (τις πέλτες). Στην πρώτη του
μορφή ήταν ένα όπλο κατά προσωπικού, σχεδιασμένο
ειδικά κατά των πυκνών φαλαγγών. Οι πρώτοι καταπέλ
τες ήταν απλής σχεδίασης και κατασκευής. Ονομάστη
καν γαστραφέτες γιατί ο χειριστής τους τους στήριζε
στην κοιλιά του κατά την επαναγέμιση, ίσως και κατά
την βολή. Οι γαστραφέτες στην πραγματικότητα δεν
ήταν παρά μεγάλες βαλλίστρες (σταυρωτά τόξα), όμοι
ες σχεδόν με τις αντίστοιχες μεσαιωνικές. Ο γαστραφέ
της έβαλε ένα μεγάλο βέλος, με μεγάλη ταχύτητα και
άρα διατρητική ικανότητα. Το βεληνεκές μάχης του
ήταν ικανοποιητικό για την εποχή και υπολογίζεται στα
200 μέτρα. Παράλληλα ο Διονύσιος διέταξε την κατα
σκευή πολυώροφων πολιορκητικών πύργων, εξοπλι
σμένων με γέφυρες και καταπέλτες, αλλά και μεγαλυ
τέρων και ισχυρότερων πολεμικών πλοίων, τετρήρεων
και πεντήρεων. Όταν ετοιμάστηκαν όλα ο Διονύσιος
κίνησε επικεφαλής 80.000 πεζών, 3.000 ιππέων και για
πρώτη φορά στην ιστορία εκατοντάδων πολεμικών
μηχανών κατά της Μοτύης, της κύριας βάσης των Καρ
χηδονίων στην Σικελία. Οι Έλληνες άρχισαν την πολιορ
κία της Μοτύης υψώνοντας ανάχωμα. Πριν ολοκληρώ
σουν όμως τις εργασίες έφτασαν στην πόλη καρχηδο
νιακές ενισχύσεις -100 πλοία υπό τον Ιμίλκωνα. Ο Διο
νύσιος όμως επάνδρωσε τα πλοία με πολλούς τοξότες
και σφενδονήτες και έταξε τους καταπέλτες του στην
ακτή. Έτσι η επίθεση των Καρχηδονίων αποκρούσθηκε
εύκολα, καθώς τα βέλη των καταπελτών έκαναν θραύ
ση στους αντιπάλους και όπως ιστορεί ο Διόδωρος ο
Σικελιώτης, «κατάπληξιν είχε μεγάλην τούτο το βέλος
διά το πρώτως ευρεθηναι κατ' εκείνον τον καιρόν». Οι
οξυβελείς γαστραφέτες λοιπόν και ο αιφνιδιασμός που
προκάλεσαν στους Καρχηδονίους έδωσαν την νίκη
στους Έλληνες και εξανάγκασαν τον Ιμίλκωνα σε απο
χώρηση. Κατόπιν ο Διονύσιος χρησιμοποίησε κατά των
τειχών τους καταπέλτες, αλλά και τους εξαώροφους
πολιορκητικούς του πύργους, οι οποίοι κατά πάσα πιθα
νότητα ήταν εξοπλισμένοι και με κριούς, όπως αφήνει
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να εννοηθεί ο Διόδωρος. Τελικώς οι μηχανές των Ελλή
νων επέτυχαν να δημιουργήσουν ρήγμα στο τείχος και
εισήλθαν στην πόλη. Οι υπερασπιστές της, μαζί με τους
κατοίκους υποχώρησαν εντός της πόλης και οχυρώθηκα
στα σπίτια. Τότε ο Διονύσιος διέταξε την είσοδο των
πύργων στην πόλη. Οι πύργοι σύρθηκαν εντός της
πόλης. Οι Έλληνες τους τοποθετούσαν εμπρός από τα
οχυρωμένα σπίτια και έριχναν τις ξύλινες γέφυρες στις
ταράτσες τους. Με τον τρόπο αυτό εισέβαλαν από ψηλά

στα σπίτια και τελικά ύστερα από άγρια ολονύκτια
σύγκρουση κατέλαβε την πόλη. Οι άνδρες του μάλιστα
συνέλαβαν και μερικούς Έλληνες, οι οποίοι συμπολέμησαν με τους Καρχηδονίους, προδίδοντας τον εθνικό
σκοπό. Αυτούς ο Διονύσιος τους σταύρωσε.
Χάρη λοιπόν στο εξελιγμένο του οπλοστάσιο ο Διο
νύσιος συνέτριψε με εκπληκτική ταχύτητα την αντίστα
ση της καλύτερα οχυρωμένης καρχηδονιακής βάσης
στο νησί. Σύντομα όμως νέες εξελιγμένες μορφές κατά-

πελτών θα έκαναν την εμφάνισή τους. Ο επίσης Ταραντίνος μηχανικός Ζώπυρος φέρεται ως ο κατασκευα
στής ενός νέου τύπου οξυβελούς (βελοβόλου) κατα
πέλτη, ο οποίος στηριζόταν σε τρίποδη βάση και διέθε
τε και υποτυπώδη μηχανισμό σκόπευσης. Ο καταπέλτης
του Ζωπύρου ήταν ισχυρότερος και είχε βεληνεκές
μάχης περί τα 300 μέτρα. Ένα άλλο υπόδειγμα οξυβε
λούς καταπέλτη που κατασκεύασε ο Ζώπυρος αφορού
σε ένα όπλο ικανό να εκτοξεύει ταυτόχρονα δύο βέλη,

μήκους 2 μέτρων, σε απόσταση 300 μέτρων. Στο πρώτο
μισό του 4ου αιώνα π.Χ. έκαναν την εμφάνισή τους και
οι πρώτοι λιθοβόλοι καταπέλτες, με πρώτο αυτόν του
μηχανικού Χάρωνος από την Μαγνησία της Ιωνίας. Οι
πρώτοι λιθοβόλοι έβαλαν ελαφρά βλήματα, βάρους 2,5
περίπου κιλών, σε μικρές αποστάσεις - περί τα 200
μέτρα βεληνεκές μάχης. Σύντομα όμως οι καταπέλτες
θα εξελίσσοντο δραματικά, για να φτάσουν στο από
γειο τους στην ελληνιστική περίοδο.
Από την Μεγάλη Ελλάδα οι καταπέλτες πέρασαν και
στην μητροπολιτική Ελλάδα. Ο Φωκαεύς στρατηγός Ονό
μαρχος μάλιστα συγκρότησε πρώτος σώμα «πυροβολι
κού», κατά τον Γ' Ιερό Πόλεμο, κατά των Μακεδόνων του
Φιλίππου Β'. Ο Ονόμαρχος, στηριζόμενος στους οξυβελείς, αλλά και για πρώτη φορά στους λιθοβόλους κατα
πέλτες του, συνέτριψε δύο φορές τον στρατό του Φιλίπ
που, τραυματίζοντας θανάσιμα και τον ίδιο. Τελικά ο
Φίλιππος επέζησε, αλλά έχασε το αριστερό του μάτι. Το
πυροβολικό των Φωκαίων απεδείχθη άκρως αποτελε
σματικό λοιπόν και στο πεδίο της μάχης, κυριολεκτικά
σε ρόλο πυροβολικού συνοδείας. Ιδιαιτέρως αποτελε
σματικοί ήσαν οι καταπέλτες εναντίον των πυκνών σχη
ματισμών της φάλαγγας. Ο Ονόμαρχος όμως ηττήθηκε
τελικά καθώς αποφάσισε να ακολουθήσει επιθετική
τακτική. Στην τελική μάχη οι 500 ιππείς του κατατροπώ
θηκαν από τους 3.000 Μακεδόνες και Θεσσαλούς ιππείς
του Φιλίππου, με αποτέλεσμα την υπερκέραση και τη
συντριβή της στρατιάς του. Παράλληλη με την ανάπτυξη
των καταπελτών όμως είναι και η ανάπτυξη των υπολοί
πων πολιορκητικών μηχανών. Οι πολιορκητικοί κριοί για
παράδειγμα είναι πλέον όλοι προστεγασμένοι, εντός
χελώνης, δηλαδή σκέπαστρου. Χελώνη ονομάζετο κάθε
τύπου προστέγασμα, εντός του οποίου έβρισκαν κατα
φύγιο στρατιώτες και μηχανές. Ειδικά οι κριοί, ή ορθό
τερα οι κριοφόρες χελώνες, δεν ήταν παρά ξύλινες
κατασκευές, θυμίζουσες τροχόσπιτο. Ήταν εξολοκλή
ρου καλυμμένες με δέρματα ζώων ή μεταλλικά ελάσμα
τα, ώστε να μην καίγονται και διέθεταν τροχούς. Οι χει
ριστές τους έμπαιναν μέσα στη μηχανή και την κινούσαν
είτε με την μυϊκή τους δύναμη, είτε με την βοήθεια αλό
γων, τα οποία έζευαν εντός της μηχανής. Ο κριός επί
σης, το κύριο επιθετικό όπλο της μηχανής, ήταν συνή
θως σεσιδερωμένος, δηλαδή με σιδηρά αιχμή και είτε
αιωρείτο επί χοντρών σχοινιών και έπεφτε επί των τει
χών με την βοήθεια της μυϊκής δύναμης των χειριστών,
είτε εργαζόταν όπως τα σύγχρονα πιστόνια, με την
χρήση ενός συστήματος συστρεφομένων σχοινιών. Με
την μέθοδο αυτή ο κριός δεν εκτελούσε απλώς παλιν
δρομική κίνηση, πλήττωντας το τείχος, αλλά κινείτο και
κατά τον διαμήκη του άξονα, ως τρυπάνι. Υπήρχε όμως
και ένα μηχάνημα, το πολιορκητικό τέρετρο, το οποίο
λειτουργούσε αποκλειστικά ως τρυπάνι κατά των τει
χών. Ένα άλλο όπλο του είδους ήταν η φλογοφόρος
χελώνη, η οποία διέφερε από τις άλλες στο ότι αντί
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κριού ή τερέτρου διέθετε εντός της ένα φλογοβόλο.
Ένας σωλήνας διοχέτευε το εμπρηστικό μίγμα από έναν
βραστήρα στο εχθρικού τείχους. Οι αναπτυσσόμενες
θερμοκρασίες πρέπει να ήταν πολύ υψηλές, με αποτέ
λεσμα το λιώσιμο του συνδετικού των λίθων ασβεστοκονιάματος και την κατάρρευση του τείχους. Ουσιαστικά
επρόκειτο για μια εξελιγμένη μορφή του φλογοβόλου
των Βοιωτών που περιγράφει ο Θουκυδίδης.
Το επόμενο μεγάλο εξελικτικό βήμα ήρθε στο τελευ
ταίο τρίτο του 4ου αιώνα π.Χ. Ορόσημο αποτελούν οι
πολιορκητικές επιχειρήσεις του Αλεξάνδρου κατά της
Αλικαρνασσού (334 π.Χ.) και κυρίως κατά τπς Τύρου
(333 π.Χ.). Η πολιορκητική τέχνη όμως και κατά συνέ
πεια και οι πολεμικές μηχανές έφτασαν στον κολοφώνα
της ισχύος τους κατά την ελληνιστική περίοδο. Πολλά
οφείλονται στον Δημήτριο τον Πολιορκητή, ο οποίος
άλλωστε έλαβε το συγκεκριμένο προσωνύμιο εξαιτίας
της φανατικής ενασχόλησής του με την εξέλιξη των
πολεμικών μηχανών. Η μεγάλη εξέλιξη, στον τομέα των
καταπελτών αρχικά, στοιχειοθετείται με την κατασκευή
του καταπέλτη συστροφής. Αντίθετα με τους πρώτους
γαστραφέτες και λιθοβόλους, οι οποίοι δεν ήταν παρά
μεγάλα και ισχυρά τόξα, ικανά να εκτοξεύουν απλώς
βαρύτερα βλήματα, οι καταπέλτες συστροφής απετέλε
σαν μηχανικό θαύμα για την εποχή τους. Η λειτουργία
τους στηριζόταν στις απλές αρχές της μηχανικής. Με την
συστροφή σχοινιών ή τριχών αλόγων, ή εντέρων ζώων
δημιουργούντο, θα μπορούσαμε να πούμε, ισχυρά ελα
τήρια, η εκτόνωση των οποίων εκτόξευε βαρειά βλήμα
τα σε μεγαλύτερη απόσταση. Οι πρώτοι καταπέλτες του
είδους φαίνεται ότι σχεδιάστηκαν από τους μηχανικούς
του Φιλίππου Β', ως αντίδοτο ίσως στους γαστραφέτες
των Φωκαίων. Ο Αλέξανδρος χρησιμοποίησε λιθοβό-

λους καταπέλτες συστροφής κατά την πολιορκία της
Τύρου το 333 π.Χ. Ο Αλέξανδρος χρησιμοποίησε τερά
στιους λιθοβόλους καταπέλτες, μήκους 7 μέτρων, που
ήταν ικανοί να βάλουν λίθινο βλήμα βάρους 26-78 κιλών
- ταλαντιαίοι και τριταλαντιαίοι αντίστοιχα - σε απόστα
ση 350-400 μέτρων, αναλόγως της γωνίας βολής. Σύντο
μα τα ισχυρά αυτά όπλα ισχυροποιήθηκαν ακόμα περισ
σότερο με την αύξηση της γωνίας κλίσης των βραχιόνων
τους, η οποία κλίση από τις 23 μοίρες που ήταν αρχικά
έφτασε τις 35 και τελικά τις 50. Άλλος διαδεδομένος
τύπος λιθοβόλου καταπέλτη ήταν αυτός των 30 μνων
(ημιταλαντιαίος) με βάρος βλήματος περί τα 13 κιλά.
Πολλές φορές το βλήμα των λιθοβόλων καταπελτών δεν
ήταν ένας συμπαγής γρανιτένιος λίθος, αλλά ένας ασβε
στολιθικός λίθος, ή ακόμα και μια πήλινη σφαίρα. Οι
λίθοι αυτοί κατά την πρόσκρουση τους με το εχθρικό τεί
χος εθραύοντο, προκαλώντας όμως μηχανικό αποτέλε
σμα ανάλογο με αυτό των σημερινών βλημάτων κοίλου
γεμίσματος. Τέτοια βλήματα ήταν ιδιαιτέρως χρήσιμα
και κατά προσωπικού, καθώς ακόμα και αν δεν έπλητταν
άμεσα τον στόχο, κατά την πρόσκρουση τους στο έδα
φος εθραύοντο και λειτουργούσαν ως θραυσματοφόρα
βλήματα. Η πρακτική αυτή είναι πολύ παλιά και χρησι
μοποιήθηκε από τους Έλληνες σφενδονήτες από τους
προϊστορικούς ήδη χρόνους, όπως μαρτυρούν τα πήλινα
βλήματα σφενδόνης που βρέθηκαν στον ελλαδικό χώρο.
Οι καταπέλτες, είχαν μεγάλη ακρίβεια βολής.
Τεταγμένοι κατά «πυροβολαρχίες» μπορούσαν να προ
καλέσουν μεγάλα προβλήματα σε οποιονδήποτε στρα
τό, εντός ή εκτός τειχών. Οι οξυβελείς χρησιμοποιούντο
κατ' εξοχήν ως όπλα κατά προσωπικού, με ρυθμό βολής
ενός βλήματος ανά λεπτό, κατά μέσο όρο. Οι λιθοβόλοι,
ιδιαιτέρως οι βαρύτεροι, είχαν σαφώς μικρότερο ρυθμό

Προστεγασμένη, κριοφόρος χελώνη
των ελληνιστικών χρόνων. Η μηχανή
φέρει ειδική επένδυση ώστε να μην
καίγεται.

βολής και συνήθως χρησιμοποιούντο κατά οχυρώσεων.
Οι λιθοβόλοι καταπέλτες σύντομα χρησιμοποιήθηκαν
και για την εκτόξευση «ειδικών» βλημάτων, όπως
δοχείων με εμπρηστικό υλικό, ή δοχεία γεμάτα φίδια,
σκορπιούς, σφήκες και άλλα ζωντανά όπλα. Οι λιθοβό
λοι καταπέλτες εξελίχθησαν ακόμα περισσότερο τον 2ο
και 1ο αιώνα π.Χ. Τότε οι Αλεξανδρινοί μηχανικοί σχε
δίασαν έναν νέου τύπου λιθοβόλο, τον μονάγκωνα,
γνωστότερο ως όναγρο, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε
μέχρι και τους μεσαιωνικούς χρόνους, οπότε αντικατα
στάθηκε από μια ακόμα ισχυρότερη λιθοβόλο μηχανή,
το τρεμπουσέτο, μια μηχανή που λειτουργούσε βάσει
της αρχής της αντίδρασης, χρησιμοποιώντας αντίβαρα
για την εκτόξευση του βλήματός της. Άλλοι τύποι κατα
πελτών, οι οποίοι σχεδιάσθηκαν, αλλά δεν γνωρίζουμε
εάν τελικώς κατασκευάσθηκαν είναι το «πολυβόλον»
του Διονυσίου Αλεξανδρέως, ένας επαναληπτικός οξυβελής καταπέλτης και ο «αεροβόλος» καταπέλτης του
Κτησιβίου. Ο Κτησίβιος επίσης πρώτος επιχείρησε να
αντικαταστήσει τα ως τότε από σχοινιά, τρίχες ή νεύρα
ζώων ελατήρια των καταπελτών, με μεταλλικά. Σοβαρές
εξελίξεις όμως υπήρξαν και όσον αφορά τους πολιορ
κητικούς πύργους. Όταν ο Φίλιππος Β' κατασκεύασε το
340 π.Χ. έναν πύργο ύψους 37 μέτρων κατά την πολιορ
κία της Περίνθου, όλοι έκαναν λόγο για τεχνικό θαύμα.
Το 305-304 π.Χ. όμως, όταν ο Δημήτριος Πολιορκητής
επιτέθηκε στην Ρόδο κατασκεύασε ακόμα μεγαλύτε
ρους και ισχυρότερους πύργους (βλ. παράρτημα 4) τις
λεγόμενες ελεπόλεις. Οι πύργοι αυτοί είχαν πρωτοχρησιμοποιπθεί στην Κύπρο από τον Δημήτριο. Αυτοί της
Ρόδου όμως ήταν οι μεγαλύτεροι πολιορκητικοί πύργοι
που κατασκευάστηκαν ποτέ. Για την κίνηση και τον χει
ρισμό των επί της ελέπολης καταπελτών απαιτούντο
3.400 άνδρες, όπως αναφέρει ο Διόδωρος ο Σικελιώτης.
Αργότερα παρουσιάστηκαν και άλλοι τύποι ελεπόλεων,
με γνωστότερη αυτή του Ποσεοδωνίου. Η συγκεκριμένη
μηχανή ήταν ένα πραγματικό άρμα μάχης, προορισμένο
να συντρίψει τα εχθρικά τείχη. Επρόκειτο για έναν
πύργο, ψηλότερο από τα τείχη, στηριζόμενο σε ένα
παραλληλόγραμμο πλαίσιο. Η μηχανή διέθετε τέσσερεις εδαφικούς και δύο μεγάλους κινητήριους τροχούς.
Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει η κριοφόρος χελώνη
του Ηγήτορος. Το τεραστίων διαστάσεων μηχάνημα διέ
θετε οκτώ εδαφικούς τροχούς και έναν κριό, διπλάσιο
σε μήκος από το ίδιο το μηχάνημα. Με ένα σύστημα
γραναζιών ο κριός ετίθετο σε λειτουργία, ακόμα και υπό
γωνία 45 μοιρών.

Ασπίδα. Το πρώτο μυστικό όπλο
των Ελλήνων
Η ασπίδα απετέλεσε αχώριστο σύντροφο του Έλλη
να πολεμιστή από την στιγμή της υιοθέτησης της. Οι
πρώτες γνωστές ελληνικές ασπίδες ήταν οι πυργόσχη-

μες ασπίδες, όπως αυτές που εικονίζονται στην περί
φημη τοιχογραφία της νηοπομπής από το Ακρωτήρι της
θήρας (18ος αιώνας π.Χ.). Ακολούθησε η περίφημη
μυκηναϊκή οκτώσχημη, η οποία σηματοδότησε πραγμα
τική επανάσταση στον τομέα της τακτικής και η οποία
αποτελεί την γενεσιουργό αιτία της οπλιτικής φάλαγ
γας (βλ. Πολεμικές Μονογραφίες No 10 «Μυκηναίοι
Έλληνες» και No 32 «Αρχαίων Τέχνη Πολεμική»). Προ
σφάτως όμως το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Μηχανικής
του Πανεπιστημίου Πατρών προχώρησε σε μια μελέτη
βασισμένη στην ομηρική περιγραφή περί της ασπίδος
του Αχιλλέα και του Αίαντα του Τελαμώνιου, η οποία
είχε ως σκοπό να ανιχνεύσει την αντοχή των περιγρα
φομένων ασπίδων. Την εποπτεία του πειράματος είχε ο
καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών Στέφανος Παϊπέτης. Η ασπίδα του Αχιλλέα, βάσει της ομηρικής περι
γραφής, ήταν κατασκευασμένη από πέντε στρώσεις
μετάλλων, δύο εξωτερικά από ορείχαλκο, δύο από
μαλακό κασσίτερο και ένα από χρυσό. Η επιλογή των
υλικών δεν έγινε τυχαία, όπως απέδειξε το σύγχρονο
πείραμα. Τα στρώματα του ορειχάλκου αποτελούσαν το
σκληρό «κέλυφος» της ασπίδας, ενώ τα στρώματα των
μαλακών μετάλλων, χρυσού και κασσίτερου αποτελού
σαν το στρώμα απορρόφησης της κινητικής ενέργειας
των εχθρικών βλημάτων. Οι ερευνητές του Πανεπιστη
μίου Πατρών δημιούργησαν ένα λογισμικό υπόδειγμα.
Κατ' αρχήν υπολόγισαν την κινητική ενέργεια που
παράγει ένας σύγχρονος πρωταθλητής του ακοντισμού,
όταν εξακοντίζει το ακόντιό του. Κατόπιν προσάρμοσαν
το ποσό ενεργείας επί του λογισμικού τους υποδείγμα
τος. Το συμπέρασμα δε στο οποίο κατέληξαν επιβεβαι
ώνει απολύτως την ομηρική περιγραφή, σύμφωνα με
την οποία όταν οι Τρώες Έκτωρ και Αστεροπαίος εξακόντισαν τα ακόντια τους κατά του Αχιλλέα, η ασπίδα του
τελευταίου απορρόφησε τα πλήγματα, χωρίς να διατρηθεί. Και το λογισμικό υπόδειγμα επίσης δεν διετρήθη,
αλλά οι στρώσεις των διαφορετικών υλικών του απορ
ρόφησαν το πλήγμα. Ο καθηγητής Παϊπέτης υπολόγισε
ότι το πάχος του κάθε στρώματος δεν ήταν μεγαλύτερο
του 1 χλστ. έτσι ώστε το συνολικό πάχος της μεταλλικής
επένδυσης της ασπίδας να μην ξεπερνά τα 5 χλστ. μει
ώνοντας δραματικά το βάρος και αυξάνοντας την χρη
στικότητα της.
Όσον αφορά την ασπίδα του Αίαντα Τελαμώνιου, η
ομηρική περιγραφή ήθελε την πυργόσχημη ασπίδα του
κατασκευασμένη από επτά στρώσεις δερμάτων βοδιών
και μια εξωτερική στρώση ορειχάλκου. Στην περίπτωση
αυτή οι ερευνητές του Πανεπιστημίου Πατρών κατα
σκεύασαν ένα υπόδειγμα της ασπίδας, χρησιμοποιώ
ντας τα ίδια υλικά. Κατόπιν με την βοήθεια αεροβόλου
όπλου βλήθηκε κατά της ασπίδας ορειχάλκινο βλήμα.
Το αεροβόλο όπλο προσέδιδε στο βλήμα την απαραίτη
τη κινητική ενέργεια, την ανάλογη με αυτή με την οποία
ένας σύγχρονος πρωταθλητής του ακοντισμού θα εκτό-

ξευε το ακόντιο του. Το αποτέλεσμα ήταν πράγματι
εκπληκτικό. Το βλήμα σταματήθηκε στο έβδομο στρώ
μα δέρματος, ακριβώς όπως ανέφερε ο Όμηρος ότι
συνέβη όταν ο Αινείας έριξε το ακόντιο του κατά του
Αίαντα στην μεταξύ τους συμπλοκή! Απεδείχθη λοιπόν
ότι οι Έλληνες τεχνίτες, από τους μυκηναϊκούς τουλάχι
στον χρόνους είχαν γνώση της αντοχής των υλικών, σε

βαθμό τέτοιο ώστε να τοποθετούν το κάθε υλικό, ώστε
και το βάρος να μειώνουν και την αντοχή να μεγιστο
ποιούν. Η αρχή αυτή διατηρήθηκε και στις μεταγενέ
στερες αργολικές ασπίδες, οι οποίες άλλωστε αποτε
λούσαν εξέλιξη της ασπίδας του Αχιλλέα. Και αυτές
ήταν κατασκευασμένες από ξύλινο σκελετό, επί του
οποίου επιστρωνόταν φύλλα μετάλλου.

Παραρτήματα

Η συσκευή εκτό
ξευσης του
υγρού πυρός του
Καλλινίκου.
(Θ.Κορρές: Υγρόν
Πυρ)

1) Ρωμαϊκές και Βυζαντινές πηγές σχετικά με τις
εμπρηστικές ύλες
Α) Δίον Κάσσιος περί της πολιορκίας της αρμενικής
πρωτεύουσας Τιγρανόκερτων από τον Ρωμαίο στρατηγό
Λούκουλο το 69 π.Χ.
«Λούκουλος δε Λούκιος κατά τους καιρούς τούτους
της Ασίας δυνάστας Μιθριδατην τε και Τιγρανην τον
Αρμένιον πολέμω νικήσας και φυγομαχείν αναγκάσας τα
Τιγρανόκερτα επολιόρκει. Και αυτόν οι βάρβαροι τη
τοξεία και τη νάφθα κατά των μηχανών χεομένη δεινώς
εκάκωσαν. Ασφαλτώδες δε το φάρμακον τούτο και διάπυρον ούτως, ώσθ' όσοις άν πρόσμιξη, πάντως αυτά
κατακαίειν, ουδ'αποσβέννυται υπ'ουδενώς υγρού
ραδίως».
(Όταν ο Λούκιος Λούκουλος νίκησε τους δυνάστες
της Ασίας Μιθριδάτη και Τιγράνη τον Αρμένιο, αυτοί
τράπηκαν σε φυγή. Αναγκάστηκε τότε να πολιορκήσει
τα Τιγρανόκερτα. Και οι βάρβαροι με τοξεύματα και με
νάφθα κατέστρεψαν τις πολιορκητικές του μηχανές.

Πυκτό ως άσφαλτος είναι το υλικό αυτό και φλεγόμενο,
έτσι ώστε να κατακαίει ό,τι έρχεται σε επαφή μαζί του.
και η φωτιά του δεν σβήνεται από κανένα υγρό με
ευκολία).
Β) Δούκας, Ιστορία. Περί της χρήσης υγρού πυρός
από την ναυτική μοίρα υπό τον Φλαντανελα κατά την
πολιορκία της Πόλης το 1453.
«Και ην ιδείν ξένην θέαν, καταστρωθείσα γαρ η
θάλασσα τοις ιστίοις τριακοσίοις των Τούρκων και πέντε
μεγίστων των νηών εξήπλωτο η θάλασσα ως χέρσος και
υπό των βελών ουδέ τας κώπας ηδύναντο καταφέρειν εν
τους ύδασιν. Οι δε της νηός ως αετοί υπόπτεροι άνωθεν
ως κεραυνούς τα βέλη των τζαγρών κατέπεμπον και τας
σευάς απέλυον και φόνος ουκ ολίγος των Τούρκων εγένετο».
0 Φραντζή χρονικό. Περί της χρήσης υγρού πυρός
και πυροβόλων από τον Φλαντανελά κατά την πολιορκία
της Πόλης το 1453.
«Και τούτων γινομένων πολιορκουμένης της πόλεως
νήες τρεις Λιγουρίται εκ Χίου φόρτον λαβόντες και άνεμον τηρήσαντες επιτήδειον τον πλουν προς ημάς εποιούντο. Διερχόμενων δε αυτών εύρον καθ' όδον και εταί
ρα μιαν βασιλική νήα εκ Σικελίας μετά σίτου ερχομένην.
Και φθάσασαι εν μια των νυκτών εγγύς της πόλεως, τω
πρωί αι ημεροσκόποι τριήρεις του αμηρά ιδόντες αυτάς,
ώρμησαν και εκ τους στόλου μέρος πολύ κατ' αυτών
μετά πάσης χαράς, μετά τύμπανων και κεράτινων
σαπλιγγών χροτούντες, ελπίζοντες εν ευκολία τάσδε
νήας σαγηνεύσαι. Ως δε ήγγισαν και τον πόλεμο ανήψαν
και ακροβολίζοντο, εν πρώτοις ήλθον κατά της βασιλι
κής νήος μετά επηρμένης οφρύος. Η δε ναυς εκ της
πρώτης προσβολής μετά ελεβόλων και ελεβολίσκων και
βελών και πετρών κακώς εδεξιώσατο αυτούς. Και ελθόντες ταίς πρώραις υποκάτωθεν της νηός, αυτοί δε μετά
χυτρών κατασκευασμένων τεχνικώς πυρί υγρώ και
πέτραις μακρόθεν απέπεμπον διά του γίνεσθαι πολύν
φόνον κατ' αυτούς. Ημείς δε εκ των τειχών άνωθεν
ταύτα θεωρούντες, εδεόμεθα του θεού ελήσαι αυτούς
και ημάς. Ο δε αμηράς έφιππος εστώς κατά τας ακτάς
της θαλάσσης εθεώρει τα γενόμενα. Και πάλιν εκ τρίτου
εμακροβολίζοντο και αύθις θέλοντες συρρήξαι μετά
επηρμένης οφρύος και μεγάλων αλαλαγμών, οι δε ναύκληροι και κυβερνήται και ναύαρχοι ανδρείως και ρωμαλέως σταθέντες, τους ναυτίλους παραθέρρυναν αποθανείν μάλλον ή ζην, και μάλιστα ο ναυάρχης της βασιλικής
νήος τούνομα Φλαντανέλας εκ πρύμνης εις πρώραν
διερχόμενος και φωναίς τους ετέρους διεγείρων, ώστε

Αντίγραφο βυζα
ντινού χειροσίφωνα, κατασκευ
ασμένο από τον
αείμνηστο φίλο
Ν.Ορφανουδάκη,
βάσει της μλέτης
του καθηγητού
Θ.Κορρέ. (Τεχνι
κό Μουσείο θεσ
σαλονίκης)

ου δύναμαι γράφειν τας φωνάς αυτού και τους των ετέ
ρων κρότους έως των ουρανών αιρομένας. Και η σύρρηξις πάλιν ισχυρότερα εγεγόνει και πολλοί εκ των τριήρεων απεκτανθησαν και επλήγησαν και δύο των τριήρηων
πυριαλώτους εποίησαν και θεωρούντες τας νήας εδειλίασαν. Ο δε αμηράς θεωρών μηδέν άξιον έργον ποιούντας, τον τοσούτον και τηλικούτον στόλον, αλλά μάλλον
ηττώνο, μάνεις και θυμώ ληφθείς βρυχώμενος, τους
οδόντας τρίζων, ύβρεις ενέχεε και ελοιδόρει τους
εαυτού, δειλοκαρδίους και γυναικώδεις και ανω
φελείς απεκάλει. Και τον ίππον κεντρίσας ήλθον
εντός της θαλάσσης, ήσαν γαρ εγγύς της χέρσου αι
τριήρεις ωσεί λίθου βολήν - και τα πλείονα των χιτώ
νων αυτού εβάφησαν εκ των της αλμύρας θαάσσης υδά
των» (Και κατά τη διάρκεια της πολιορκίας της πόλης
τρία πλοία από την ιταλική Λιγουρία, έπλευσαν προς την
πόλη από την Χίο, με ούριο άνεμο. Κατά τον πλου συνά
ντησαν και ένα αυτοκρατορικό πλοίο, το οποίο έρχονταν
από την Σικελία γεμάτο σιτάρι για την πολιορκημένη
πόλη. Εντός μιας νύκτας έφτασαν κοντά στην πόλη, αλλά
το επόμενο πρωί τα ανιχνευτικά σκάφη του σουλτάνου
τα εντόπισαν και όρμησαν εναντίον τους, μαζί με μεγά
λο μέρος του στόλου, με μεγάλη χαρά, υπό τους ήχους
τύμπανων και σαλπίγγων, ελπίζοντας σε μια εύκολη
νίκη. Πλησίασαν και άρχισαν την μάχη κατά του αυτο
κρατορικού πλοίου με έπαρση. Το αυτοκρατορικό όμως
πλοίο τους υπεδέχθη με βολές πυροβόλων, μεγάλων και
μικρών, και με βέλη και με πέτρες. Και όταν τα τουρκικά
πλοία πλησίασαν αρκετά και τάχθηκαν ενώπιον της πλώ
ρης του αυτοκρατορικού πλοίου, οι άνδρες του τα έπλη
ξαν με υγρό πυρ και πέτρες και τα ανάγκασαν να απο
τραβηχτούν, σκοτώνοντας πολλούς από τα τουρκικά
πληρώματα. Εμείς δε από τα τείχη, βλέπαμε όλα αυτά
και δεόμεθα στον θεό να ελεήσει τους πολεμώντες και
εμάς. Ο δε σουλτάνος, έφιππος, στεκόταν στην ακτή και

παρακολουθούσε τα τεκταινόμενα. Και για τρίτη φορά
τα τουρκικά πλοία επιτέθηκαν με έπαρση και αλαλαγ
μούς, με σκοπό να συντρίψουν τα χριστιανικά πλοία. Οι
δε ναύκληροι και οι πλοίαρχοι και οι ναύαρχοι με
ανδρεία πολεμούσαν ρωμαλέα και τους πηδαλιούχους
παρότρυναν να προτιμήσουν τον τιμημένο θάνατο από
την ζωή. Και μάλιστα ο πλοίαρχος του αυτοκρατορικού
πλοίου, επ' ονόματι Φλαντανελάς, από την πρύμνη έως
την πλώρη έτρεχε, και με φωνές εμψύχωνε το μαχόμενο
πλήρωμα του. Και οι φωνές του μαζί με τους κρότους
της μάχης έφταναν ως τον ουρανό. Η σύγκρουση

'Αλλη άποψη της
πυρφόρου βαλίστρας του Καλλι
νίκου. Κατα
σκευή του
Ν.Ορφανουδάκη,
επί θεωρητικής
πρότασης του
καθηγητού
Θ.Κορρέ. (Τεχνι
κό Μουσείο θεσ
σαλονίκης)

Φορητός εκτοξευτής υγρού
πυρός. Κατα
σκευή Ν.Ορφανουδάκη, βασι
σμένη σε αραβι
κές πηγές. (Τεχνι
κό Μουσείο θεσ
σαλονίκης)

στο μεταξύ είχε ενταθεί και πολλά τουρκικά πλοία βυθί
στηκαν και κτυπήθηκαν και δύο από αυτές πυρπολήθη
καν. Οι τούρκοι βλέποντάς τις καιόμενες δείλιασαν. Ο
σουλτάνος βλέποντας τον μεγάλο του στόλο να μην επι
τυγχάνει τίποτε το αξιόλογο, αλλά να ηττάται, εξεμάνει
και θύμωσε και ξέσπασε σε ύβρεις κατά των πλοίων του,
τρίζοντας τα δόντια και αποκαλούσε τους ναυτικούς του
δειλούς ως γυναίκες και άχρηστους. Και κεντώντας το
άλογο του μπήκε ο ίδιος στην θάλασσα - γιατί η ξηρά
απείχε από την περιοχή όπου μενόταν η συμπλοκή, από
σταση βολής πέτρας).
2) Η χρησιμοποίηση του υγρού πυρός σε ναυμαχίες, Θ.
Κορρές: Υγρόν Πυρ
«Μια αναδρομή στις λίγες σχετικά αναφορές των
πηγών σε περιπτώσεις που το υγρό πυρ χρησιμοποιήθη
κε σε ναυμαχίες, βεβαιώνει ότι το όπλο ήταν αποτελε
σματικό και συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στην επιτυχία

Βυζαντινός πυρ
φόρος δρόμων.
(Ναυτικό Μου
σείο Πειραιώς)

του βυζαντινού ναυτικού. Η πρώτη μνεία χρησιμοποίη
σης εμπρηστικού μίγματος προέρχεται από τον Ιωάννη
Μαλάλα και αφορά την επανάσταση του Βιταλιανού
στην περίοδο βασιλείας του Αναστασίου Α'. Κατά την
πηγή, ο διοικητής του αυτοκρατορικού πλωίμου Μαρί
νος «ερρόγευσε το θείον άπυρον, ... εις όλα τα πλοία
των δρομώνων, ειρηκώς τοις ναύταις και τοις στρατιώταις ότι ου χριά όπλων, αλλ' ίνα ρίπτεται εκ τούτου εις
τα ερχόμενα κατέναντι υμών πλοία και καίονται». Η δια
ταγή του Μαρίνου εξετελέσθη και το αποτέλεσμα δικαί
ωσε τις προσδοκίες του. Τα πλοία του Βιταλιανού «ανήφθησαν εξαίφνης υπό πυρός...και εποντίσθησαν εις τον
βυθόν του ρεύματος μεθών είχον Γότθων και Ούννων
και Σκυθών στρατιωτών συνεπομένων αυτώ». Οι τρεις
επόμενες αναφορές μιλούν πλέον για υγρό πυρ, ανή
κουν στην Χρονογραφία του Θεοφάνη και σχετίζονται
με την πρώτη πολιορκία της Κωνσταντινούπολης από
τους Άραβες. Η πρώτη μνεία μας πληροφορεί απλώς ότι

κατά την πρώτη πολιορκία το «θαλάσσιον πυρ... τα των
Αράβων σκάφη ενέπρησε και σύμψυχα κατέκαυσεν». Η
δεύτερη μαρτυρία αφορά την δεύτερη πολιορκία και
αναφέρει, επίσης επιγραμματικά, ότι ο αυτοκράτορας
έστειλε κατά των αραβικών ναυτικών δυνάμεων τα πυρ
φόρα πλοία και την «θεία συμμαχία πυριαλώτους αυτάς
εποίησεν». Η τρίτη τέλος πληροφορία αναφέρεται επί
σης στην δεύτερη πολιορκία και μιλά για την καταστρο
φή δύο αγκυροβολημένων αραβικών στόλων που έκα
ψαν οι Βυζαντινοί όταν τα χριστιανικά πληρώματα πρό
δωσαν την θέση τους στον αυτοκράτορα. Η επόμενη
σχετική μνεία ανήκει πάλι στην Χρονογραφία του Θεο
φάνη και αναφέρεται στην επιτυχημένη προσπάθεια
του αυτοκρατορικού πλωίμου να κάψει τον στάλο των
επαναστατών «Ελλαδικών» την άνοιξη του 727, οι οποίοι «ηττώνται συμβάλοντες τοις Βυζαντίοις, εμπρησθέντων αυτών των νυών τω σκευαστώ πυρί». Πρέπει να
σημειωθεί ότι οι προσπάθειες των Βυζαντινών να πυρ
πολήσουν τα πλοία των αντιπάλων τους με τη βοήθεια
του υγρού πυρός δεν ήταν πάντοτε επιτυχείς, όπως
αφήνει να εννοηθεί το χωρίο του Θεοφάνη που αφηγεί
ται τα γεγονότα της επανάστασης του Αρτάβασδου.
Γιατί, παρόλο που ο Αρτάβασδος «διήρεις κακκαβοπυρφόρους απέστειλεν εις τον άγιον Μάμαντα κατά του
στόλου των Κιβυραιωτών, ων απελθόντων, εξήλθον οι
των Κιβυραιωτών και απήλασαν αυτούς». Φαίνεται ότι οι
έμπειροι περί τα ναυτικά Κιβυραιώτες δεν έδωσαν
στους αντιπάλους τους την ευκαιρία να τους αιφνιδιά
σουν με το υγρό πυρ. Αντίθετα, το αυτοκρατορικό πλώι-

μο στα χρόνια της βασιλείας του Μιχαήλ Β', κατάφερε
να αιφνιδιάσει και να πυρπολήσει τα σκάφη των επανα
στατών του Θωμά. Κατά τον Γένεσιο, «αμηχανών ο
Θωμάς και επί ναυμαχίαν προέρχεται πολλήν ολκάδων*

Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε, με εξαίρεση
την πληροφορία του Μαλάλα οι πηγές περιορίζονται
μόνο στο να αναφέρουν την επιτυχημένη χρησιμοποίη
ση του υγρού πυρός από το βυζαντινό πλώιμο, δίχως να
μας διαφωτίζουν σχετικώς με τον τρόπο ή την τακτική
που ακολουθείτο. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο μας πλη
ροφορούν και οι μαρτυρίες που ακολουθούν. Οι επόμε
νες μνείες τοποθετούνται στην περίοδο της βασιλείας
του Βασιλείου Α' (867-886). Η πρώτη αναφέρεται στην
απόπειρα των Αράβων του εμιράτου της Ταρσού να
καταλάβουν, το 872, το κάστρο του Ευρίπου (Χαλκίδος)·
Κατά τις πηγές, ο στρατηγός του θέματος Ελλάδος Οινιάτης και οι στρατιώτες του κατόρθωσαν όχι μόνο να απο
κρούσουν επιτυχώς τις αραβικές επιθέσεις, αλλά «επιτηρήσαντες δε και πνεύμα επόφορον επαφήκασι τας
εαυτών τριήρεις ταις εναντίαις και πολλάς τω υγρώ πυρί
κατενέπρησαν». Οι Βυζαντινοί επωφελήθησαν προφα
νώς από τον ευνοϊκό άνεμο, για να εξαπολύσουν τους
πυρφόρους δρόμωνες κατά των πολιορκητών. Το επόμε
νο έτος (873), οι Άραβες της Κρήτης άρχισαν συστηματι
κές πειρατικές επιδρομές στα νησιά του Αιγαίου και
έφτασαν μάλιστα μέχρι την Προποντίδα, όπου και λεη
λάτησαν τη Προκόννησο. Κατά την επιστροφή τους όμως

Η πυρπόληση της
τουρκικής ναυαρ
χίδας από τον
Κανάρη το 1822.
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μακραίωνη
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επιχειρήσεις. Τα
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νους.

δέχθηκαν την επίθεση του Νικήτα Ωορύφα, ο οποίος
«μάχην μετ' αυτών κρατεράν συστησάμενος, ευθύς τα
μεν είκοσι των Κρητικών σκαφών τω υγρώ πυρί συγκατέφλεξε, και τους επ' αυτών βαρβάρους μάχαιρα και
πυρ και ύδωρ διαμερίσαντο». Παρά την καταστροφή που
υπέστησαν οι Άραβες, ένας νέος στόλος με αρχηγό τον
Φώτιο ξεκίνησε από την Κρήτη, έπλευσε προς τις ακτές
της Πελοποννήσου, λεηλάτησε τις πόλεις των δυτικών
παραλίων της και τέλος έφτασε μέχρι την Πάτρα και την
Κόρινθο. Εναντίον των πειρατών έπλευσε και πάλι ο
Νικήτας Ωορύφας, ο οποίος για να αιφνιδιάσει τους
εχθρούς, πέρασε τους βυζαντινούς δρόμωνες «πολυχειρία χρησάμενος», από τον Σαρωνικό στον Κορινθιακό
Κόλπο διά του Ισθμού. Ο αιφνιδιασμός πέτυχε απόλυτα
και τα εχθρικά πλοία κατεστράφησαν και εβυθίσθησαν
με τη βοήθεια του υγρού πυρός.
Η επόμενη χρονικώς μνεία για την χρήση υγρού
πυρός σε ναυμαχία ανήκει στην εποχή του Ρωμανού Α'
Λεκαπηνού (920-944) και αναφέρεται στην αιφνιδιαστι
κή επίθεση των Ρώσων του Ιγώρ κατά της Βασιλεύουσας
τον Ιούνιο του 941. Η χρονική εκείνη στιγμή που επέλε
ξαν οι Ρώσοι για την επίθεση τους ήταν πράγματι κρίσι
μη, γιατί ο βυζαντινός στόλος βρισκόταν στο Αιγαίο
πολεμώντας τους Σαρακηνούς και ο βυζαντινός στρατός
αγωνιζόταν κατά των Αράβων στα μέτωπα της Μικρός

Ασίας. Στις δύσκολες εκείνες ώρες, ο αυτοκράτορας
ανέθεσε στον πρωτοβεστιάριο Θεοφάνη να αντιμετωπί
σει με τα ελάχιστα πλοία που του είχαν απομείνει και τη
βοήθεια του υγρού πυρός, τον υπερπληθέστερο. Και
πράγματι ο Θεοφάνης επί κεφαλής μικρού στολίσκου
δρομώνων, «πρώτος τω οικείω δρομώνι διεκπλεύσας
την τε σύνταξιν των Ρούσικων πλοίων διέλυσεν και τω
εσκευασμένω πυρί πλείστα κατέφλεξεν...». Στην περί
πτωση αυτή οι Βυζαντινοί χρησιμοποιούν τους πυρφό
ρους δρόμωνες ως επιθετικές αιχμές, σε μια ηρωική από
μέρους του Θεοφάνη απόπειρα να διασπάσει την εχθρι
κή παράταξη, που ευτυχώς για τον ίδιο και την αυτοκρα
τορία, στέφθηκε από επιτυχία
Μερικά χρόνια αργότερα, στην εποχή της μονοκρα
τορίας του Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου (945-959),
ο Συνεχιστής του Θεοφάνη αναφέρει την σύγκρουση
μεταξύ του υπέρτερου αριθμητικά στόλου των Αγαρηνών και του βυζαντινού πλωίμου που διοικούσε ο πατρί
κιος Βασίλειος Εξαμιλίτης, στρατηγός των Κιβυραιωτών.
Κατά τον Συνεχιχτή, ο πατρίκιος Βασίλειος, βλέποντας
τις δυνάμεις του «ολιγοστάς ούσας και προς τοσούτον
ουκ αρκούσας το πλήθος... μέσον των αρνητών του Χρι
στού γενόμενος ένδον εισπήδησας, ου γεγονός και
πυρός ενύγρου πάντοθεν των αρνητών του Χριστού
περικυκλώσαντος αυτίκα ηττώντο και κατεσφάττοντο

Γαστραφέτης επί
βάσης.

και δέσμιοι εις δουλείαν συνελαμβάνοντο». Και πάλι,
προκειμένου να ανατρέψουν της εις βάρος τους αριθμη
τική υπεροχή του εχθρού, οι Βυζαντινοί, με ηγέτη τον
πατρίκιο Βασίλειο, χρησιμοποίησαν, για μια ακόμα
φορά, τους πυρφόρους δρόμωνές τους και την τόλμη
τους ως επιθετικές αιχμές κατά των Αγαρηνών και κατά
φεραν, με την βοήθεια του υγρού πυρός, να διαλύσουν
και να καταστρέψουν τον εχθρικό στόλο.
Εναντίον του υπέρτερου αριθμητικά στόλου των
Ρώσων του Βλαδίμηρου, που επιχείρησαν να καταλά
βουν την Βασιλεύουσα το 1043, ο αυτοκράτορας Κων
σταντίνος Μονομάχος απέστειλε μικρό αριθμό πυρφό
ρων δρομώνων υπό την διοίκηση του μαγίστρου Βασιλεί
ου θεοδωροκάνου. Η μικρή εκείνη μοίρα των βυζαντι
νών πυρφόρων πλοίων κατόρθωσε, με μια επίθεση
αυτοθυσίας, να διασπάσει την εχθρική παράταξη, να
πυρπολήσει επτά ρωσικά πλοία και να βυθίσει άλλα
τρία. Η αναταραχή που προκλήθηκε ήταν αρκετή για να
τρέψει σε άτακτη φυγή τα ρωσικά πλοία και να τα κατα
στήσει έτσι εύκολη λεία για τον επερχόμενο κύριο όγκο
του βυζαντινού στόλου.
Η επόμενη αναφορά των πηγών σε ναυμαχία, κατά
την οποία χρησιμοποιήθηκε το «υγρόν πυρ», τοποθετεί
ται στα χρόνια του Αλεξίου Α' Κομνηνού (1081-1118) και
συγκεκριμένα σε ναυμαχία μεταξύ Βυζαντινών και Πισσαίων (Πιζανών), στα ανοικτά της Ρόδου. Κατά τις μαρ
τυρίες της Άννας Κομνηνής, ο αυτοκράτορας αντιμετω
πίζοντας τον ανώτερο αριθμητικά και ποιοτικά στόλο
των δυτικών και ανησυχώντας για την έκβαση της μάχης,
κατέφυγε στο εξής τέχνασμα: διέταξε να τοποθετηθούν
στις πρώρες των βυζαντινών πυρφόρων δρομώνων χάλ
κινα και σιδηρά ομοιώματα κεφαλών αγρίων ζώων με
ανοικτά τα στόματα, μέσα από τα οποία θα εκτοξεύετο
το υγρόν πυρ. Η σκηνοθεσία αυτή είχε προφανώς σκοπό

να καταπλήξει τους Πισσαίους, που δεν ήταν συνηθι
σμένοι ούτε στο υγρό πυρ, ούτε στη βυζαντινή ναυμαχική τακτική. Κατά την ναυμαχία οι διοικητές του βυζαντι
νού στόλου έσπευσαν να επιτεθούν πρώτοι εναντίον του
εχθρικού στόλου για να διασπάσουν την εχθρική παρά
ταξη πάση θυσία. Πράγματι όπως μας πληροφορεί η
Άννα Κομνηνή, «ο ρωμαϊκός στόλος ουκ ευτάκτως της
μετά των Πισσαίων μάχης απεπειράτο, αλλ' οξέως και
ασυντάκτως τούτοις προσέβαλε». Στη συνέχεια η Άννα

Όναγρος της
ρωμαϊκής επο
χής.

σης». Γιατί τόσο ο Λαντούλφος, όσο και κόμης Ελεήμων
ηγήθηκαν των επιθετικών αιχμών του βυζαντινού στό
λου και προσπάθησαν να διαλύσουν την εχθρική παρά
ταξη με την βοήθεια του υγρού πυρός, πράγμα που
τελικά επέτυχαν χάρη στην προσωπική τους τόλμη, στη
σύγχυση που προκάλεσε η χρήση του υγρού πυρός και
στην εύνοια της τύχης. Γιατί στην πιο κρίσιμη στιγμή της
μάχης, μια απότομη μεταβολή του καιρού, μια, τρικυμία,
έτρεψε σε φυγή τα Πισσαϊκά πλοία και χάρισε την νίκη
στον Αλέξιο. Όπως επιγραμματικά αναφέρει η Άννα
Κομνηνή, «εκδειματωθέντες οι βάρβαροι το μεν διά το
πεμπόμενον πυρ... το δε υπό του θαλαττίου κλύδωνος
συγχυθέντες το νουν φευγαδείς ήψαντο». Η περιγραφή
της Άννας Κομνηνής αποτελεί ουσιαστικά και την τελευ
ταία μαρτυρία της χρήσης του υγρού πυρός σε ναυμα
χία, όπου ο βυζαντινός στόλος αντιμετώπισε στόλο
εχθρικό. Στην συνέχεια δεν υπάρχουν πλέον τέτοιες
πληροφορίες εκτός από εκείνη του Ιω. Κίνναμου, που
όμως αφορά την αποτυχημένη προσπάθεια μοίρας του
βυζαντινού στόλου να κάψει με την βοήθεια του «Μηδι
κού πυρός», ένα πλοίο των Δυτικών. Την τελευταία σχε
τική πληροφορία των βυζαντινών χρόνων σώζουν οι
Δούκας και Φραντζής περιγράφοντας το κατόρθωμα του
Φλαντανελά, ο οποίος με μια μόνο «βασιλικήν ναυν»
καταναυμάχησε τον τουρκικό στόλο και έδωσε στην
καταδικασμένη Πόλη μια ύστατη γεύση θριάμβου πριν
από το τραγικό τέλος.

Λιθοβόλος κατα- Κομνηνή εξηγεί τι ακριβώς εννοούσε με το «οξέως και
πέλτης συστροασυντάκτως» γράφοντας τα εξής: «Και αυτός δε ο
φής.
Λαντούλφος, πρώτος προσπελάσας ταις πισσαϊκές ναύσιν, αστόχως το πυρ έβαλε και ουδέν τι πλέον ειργάσατο του πυρός σκεδασθέντοα. Ο δε λεγόμενος Ελεήμων
κόμης, αναισχύντως μεγίστω πλοίω κατά πρύμνα προ
σβολών, τους πηδαλίοις τούτου περιπεσών και μη αυχερώς έχων εκείθεν διαπλώσασθαι, κατεσχέθη αν ει μη
μοργώς προς την σκευήν απείδε και πυρ κα' αυτών
αφείς ουκ άστοχα έβαλεν. Είτα την ναυν επί θατέρα γοργώς μεταφέρων και ετέρας παραχρήμα τρεις μεγίστας
επυρπόλει των βαρβάρων ναυς». Από το χωρίο αυτό
γίνεται νομίζω σαφές ότι και την φορά εκείνη οι Βυζα
ντινοί χρησιμοποίησαν το υγρόν πυρ «χρειάς καλού

Μετά την εξέταση των πληροφοριών που διαθέτου
με σχετικά με τον τρόπο και τις συνθήκες υπό τις οποίες
οι Βυζαντινοί κατέφευγαν στη χρήση υγρού πυρός, μπο
ρούμε νομίζω να συμπεράνουμε τα εξής :
α) Η χρήση των πυρφόρων δρομώνων ως επιθετικών
αιχμών στις ναυμαχίες είχε αντικειμενικό σκοπό την διά
σπαση της εχθρικής παράταξης, ώστε να καταστεί δυνα
τή η κύκλωση μεμονωμένων πλέον εχθρικών πλοίων από
τον επερχόμενο κύριο όγκο του βυζαντινού στόλου και η
καταστροφή τους.
β) Η επιτυχής χρήση του υγρού πυρός κατά τη όιάρκεια ναυμαχίας επέφερε σύγχυση και πανικό στον
εχθρικό στόλο, που ετρέπετο σε φυγή επιτρέποντας
στους Βυζαντινούς να τον καταδιώξουν και να το εξο
ντώσουν. Είναι άλλωστε γνωστή η επίδραση της πυρκα
γιάς στο ηθικό των πληρωμάτων των ξύλινων πλοίων.
γ) Σε περιπτώσεις αιφνιδιασμού, τα βυζαντινά πυρ
φόρα πλοία μπορούσαν να κάψουν από απόσταση
ασφαλείας τους αγκυροβολημένους εχθρικούς στό
λους.
δ) Η χρησιμοποίηση του υγρού πυρός δεν εστέφετο
πάντοτε από επιτυχία. Όταν οι αντίπαλοι ήταν ψύχραιμοι
και γνώστες της ναυτικής τακτικής των Βυζαντινών, μπο
ρούσαν να αμυνθούν αποτελεσματικά.
Τέλος δεν πρέπει να λησμονηθεί ότι και το υγρόν
πυρ, παρά την φήμη του, ήταν ένα όπλο όπως όλα τα
άλλα, η δε αποτελεσματικότητά του ήταν υπόθεση των

Ελαφροί οξυβελείς καταπέλτες
(σκορπιοί).

συνθηκών υπό τις οποίες εχρησιμοποιείτο, κυρίως όμως
της ικανότητας και ψυχραιμίας των διοικητών των βυζα
ντινών πλωίμων.
3) Ειρήνη Λ. Μπουρδάκου: Αρχαίες Ιπτάμενες Μηχανές,
κεφ. ΙΑ, «Η πρώτη ιπτάμενη βόμβα».
«Στα όνειρα των αρχαίων ερευνητών περιλαμβανό
ταν βέβαια και η κατασκευή μιας ιπτάμενης μηχανής
που θα μπορούσε να εκτοξεύσει τον άνθρωπο στο Διά
στημα. Οι ιστορικοί της τεχνολογίας θεωρούν ως πρώτη
ιστορική μαρτυρία πυραύλου το υγρό πυρ που χρησιμο
ποιήθηκε από τους Έλληνες του Βυζαντίου... Ασφαλώς
η χρήση υγρού πυρός είχε βασισθεί στα προγενέστερα
επιτεύγματα των πρώτων Ελλήνων μηχανικών που είχαν
ανακαλύψει την νάφθα, το πρώτο πτητικό πετρέλαιο
της αρχαιότητος! θαυμάζοντας τους πρωτοπόρους των
θετικών επιστημών, όπως ο Αριστοτέλης, ο Ευκλείδης,
ο Ήρων ο Αλεξανδρεύς και ο Αρχιμήδης, που τόσο
βαθιά είχε μελετήσει, ο Λεονάρντο ντα Βίντσι ασχολή
θηκε και με την αστρονομία... Ανάμεσα στα σχέδια του
διακρίνουμε σχέδια βομβών, και σε ένα από αυτά ανα
γνωρίζουμε εύκολα το σχήμα μιας ρουκέτας που ελάχι
στα διαφέρει από αυτές που εκτοξεύονται σήμερα στο
διάστημα.
Μέχρι πριν από μερικά χρόνια θεωρούσα το σχέδιο
αυτό του Λεονάρντο μοναδικό, ειδικά όσον αφορά στην
μηχανική τεχνογνωσία της Αναγεννήσεως. Στην Ρουμα

νία όμως, ανεκάλυψα ένα χειρόγραφο το οποίο με
άφησε πραγματικά άναυδη. Πρόκειται για ένα εικογραφημένο χειρόγραφο των μέσων του 16ου αιώνα μ.Χ. στο
οποίο περιγράφονται στην αρχαία Γερμανική γλώσσα οι
απαραίτητες οδηγίες για την κατασκευή πυραύλου ρουκέτας. Το χειρόγραφο το οποίο περιλαμβάνει και
σπάνια έγχρωμα σχέδια, στα οποία βλέπουμε τα μέλη
του πυραύλου, αποτελεί το πόρισμα της συνεργασίας
του Αυστριακού Konrad Hass (1529-1568) με τον μηχα
νικό Ιωάννη της Βλαχίας (loan Valahul). Στα σχέδια αυτά
μπορούμε να αναγνωρίσουμε το υπόδειγμα ενός συγ
χρόνου πυραύλου τριών ορόφων. Ο πύραυλος φέρει
τρεις δεξαμενές προωθητικού καυσίμου - αγνώστου
συνθέσεως. Κάθε μια από τις τρεις δεξαμενές απομονώ
νεται από την επόμενη με μια ειδική έμφραξη κυκλικής
διατομής, η οποία φέρει μια μικρή οπή στο μέσον. Μέσω
της οπής επιτυγχανόταν η πυροδότηση του επομένου
προωθητικού γεμίσματος μετά το πέρας της καύσεως
του προηγουμένου. Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε
εάν ο πύραυλος χρησιμοποιούσε υγρά ή στερεά καύσι
μα. Εφ' όσον χρησιμοποιούσε στερεά το πιθανώτερο
ήταν αυτά να αποτελούντο από ένα μίγμα μαύρης πυρί
τιδας και ζωικού λίπους (Kacfett). Εάν το καύσιμο ήταν
υγρό θα μπορούσαμε να το αναζητήσουμε σε κάποιο
υδρογονανθρακικό μείγμα. Η τεχνογνωσία άλλωστε
ήταν γνωστή στην δυτική Ευρώπη από την επαφή της με
την Βυζαντινή Αυτοκρατορία και το υγρό πυρ. Στα σχέ-
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δια του χειρογράφου διακρίνουμε ακόμη τρία ακροφύσια - ένα ανά όροφο - τα οποία ομοιάζουν απόλυτα με
τα αντίστοιχα σημερινά! Το έργο αυτό δεν ήταν δυνατό
να υλοποιηθεί χωρίς την γνώση μιας ήδη προϋπάρχου
σας υψηλής τεχνολογίας, η οποία δεν ήταν άλλη από
αυτήν του υγρού πυρός, που απετέλεσε συνέχεια της
κατακτημένης γνώσεως από τους μηχανικούς των κλασ
σικών και ελληνιστικών χρόνων...».
4) Διόδωρου Σικελιώτη, περί της πολιορκίας της Ρόδου
από τον Δημήτριο Πολιορκητή
«0 Δημήτριος αφού συγκέντρωσε όλα τα στρατεύ
ματα στο λιμάνι των Λωρύμων, άρχισε να ετοιμάζει
στόλο για επίθεση εναντίον της Ρόδου. Είχε 200 πολεμι
κά πλοία διαφόρων μεγεθών και περισσότερα από 170
βοηθητικά. Μέσα σε αυτά μεταφέροντο στρατιώτες,
ελάχιστα λιγότεροι από 40.000 μαζί με ιππείς και πει
ρατές συμμάχους του. Υπήρχε και πλήθος βελών κάθε
είδους και σημαντικές προμήθειες όλων όσων είναι χρή
σιμα σε πολιορκία. Εκτός από αυτά ακολουθούσαν και
ιδιωτικά μεταγωγικά, σχεδόν 1.000, αυτών που ασχολούντο με τις αγοροπωλησίες. Επειδή η Ρόδος για πολλά
χρόνια ήταν απόρθητη, συνέρεε πλήθος από αυτούς που
συνηθίζουν να θεωρούν τις ατυχίες, όσων βρίσκονται σε
πόλεμο, δικό τους κέρδος. 0 Δημήτριος λοιπόν αφού
παρέταξε τον στόλο του σαν να επρόκειτο να ναυμαχή
σει, έβαλε τα μικρά πλοία να προπορεύονται, για να
προκαλέσουν πανικό, έχοντας στις πρώρες τους τρισπίθαμους οξυβελείς καταπέλτες και ακολουθούσαν αυτά
που μετέφεραν στρατιώτες και άλογα ρυμουλκούμενα
από αυτά που είχαν κωπηλάτες... 0 Δημήτριος κατέ
πλευσε στο νησί και αφού απεβίβασε τα στρατεύματα,
στρατοπέδευσε κοντά στην πόλη, φροντίζοντας ώστε το
στρατόπεδο να βρίσκεται σε απόσταση εκτός βολής.
Αμέσως απέστειλε τους κατάλληλους πειρατές και τους
υπολοίπους για να λεηλατήσουν το νησί και από τη στε
ριά και από τη θάλασσα. Έκοψε τα δέντρα της γύρω

περιοχής, γκρέμισε τις επαύλεις και με αυτά τα υλικά
οχύρωσε το στρατόπεδο, περικλείοντας το με τρεις σει
ρές χαρακωμάτων και με πασσάλους... Ο Δημήτριος που
δεχόταν άφθονες προσφορές όλων όσων χρειάζονται
για το στήσιμο πολιορκητικών μηχανών, άρχισε να κατα
σκευάζει δύο χελώνες (προστεγάσματα), μια για τους
πετροβόλους και μια για τους οξυβελείς και τις τοποθέ
τησε πάνω σε φορτηγά πλοία, συνδεδεμένα μεταξύ
τους. Κατασκεύασε επίσης δύο πύργους τετράστεγους,
που ξεπερνούσαν σε ύψος τους πύργους του λιμανιού,
και τους τοποθέτησε πάνω σε ισομεγέθη πλοία στερεω
μένους έτσι ώστε κατά την κίνηση να ισορροπούν.
Ακόμα κατασκεύασε ένα πλωτό χαράκωμα, από μεγάλα
τετράγωνα ξύλα, συνδεδεμένα μεταξύ τους, για να
πλέει μπροστά στο λιμάνι, εμποδίζοντας τα εχθρικά
πλοία να πλέουν προς τα μεταφέροντα τις μηχανές
πλοία και να τα πλήττουν με τα έμβολα τους. Στο μεταξύ
μέχρι να ολοκληρωθεί η κατασκευή αυτών, συγκέντρω
σε τα πιο ισχυρά μικρά πλοία, τα κάλυψε με σανίδες,
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έφτιαξε θυρίδες που μπορούσαν να κλείνουν και έβαλε
μέσα όσους τρισπίθαμους οξυβελείς καταπέλτες είχαν
μεγάλο βεληνεκές και τους χειριστές τους, καθώς επί
σης και Κρήτες τοξότες. Τα πλοία τα οδήγησε σε από
σταση βολής και πλήγωνε θανάσιμα αυτούς που ήταν
στην πόλη και προσπαθούσαν να ψηλώσουν τα τείχη
προς την πλευρά του λιμανιού. Οι Ρόδιοι βλέποντας ότι
όλες οι εχθρικές απόπειρες είχαν στόχο το λιμάνι πήραν
και αυτοί τα ανάλογα μέτρα για την ασφάλεια του. Έτα
ξαν δύο συστοιχίες πολεμικών μηχανών στην αποβάθρα
και τρεις σε φορτηγά πλοία τα οποία ετάχθησαν ανάμε
σα στους λιμενοβραχίονες. Οι τελευταίες απαρτιζόταν
από μεγάλο αριθμό οξυβελών και λιθοβόλων καταπελ
τών, διαφόρων μεγεθών και είχαν ως αποστολή να εμπο
δίσουν απόβαση εχθρών στρατιωτών ή μηχανών στην
προκυμαία του λιμανιού. Επί δε των φορτηγών πλοίων
έταξαν βελοστάτες (προστεγάσματα ικανά να ανθέξουν
σε πλήγμα καταπέλτη). Αυτές τις προετοιμασίες είχαν
κάνει και οι δύο πλευρές και ο Δημήτριος που αρχικά
επιχείρησε να φέρει τις πολεμικές μηχανές του προς το
λιμάνι, εμποδίσθηκε από σφοδρή τρικυμία. Κατόπιν

κατά τη διάρκεια της νύκτας, εκμεταλλευόμενος την
καλοκαιρία έπλευσε χωρίς να γίνει αντιληπτός, κατέλα
βε την άκρη του μεγάλου λιμανιού και αμέσως περιέβα
λε το μέρος με χαράκωμα και πασσάλους και το περιτεί
χισε με θυρώματα και λίθους. Εκεί αποβίβασε 400 στρα
τιώτες και πλήθος βελών κάθε είδους. Η περιοχή απείχε
δε από το τείχος 5 πλέθρα (περίπου 1,5 χλμ.) Έπειτα
όταν ξημέρωσε έφερε τις πολεμικές μηχανές στο λιμάνι
με τη συνοδεία σαλπίγγων και κραυγών. Με τους ελα
φρούς οξυβελείς που είχαν μεγάλο βεληνεκές εμπόδιζε
όσους επισκεύαζαν το τείχος προς την πλευρά του λιμα
νιού, ενώ με τους λιθοβόλους κτύπησε και κατέστρεψε
τις πολεμικές μηχανές και το τείχος των εχθρών, κατά
μήκος της προκυμαίας, το οποίο τείχος ήταν εκείνη την
εποχή ανίσχυρο και χαμηλό. Επειδή και αυτοί που ήσαν
μέσα στην πόλη πολεμούσαν γενναία και οι δύο πέρα
σαν όλη την ημέρα προκαλώντας και υφιστάμενοι πολ
λές συμφορές. Όταν πια άρχισε να βραδιάζει, ο Δημή
τριος με τα ρυμουλκά πλοία απεμάκρυνε πάλι τις πολε
μικές μηχανές του εκτός βεληνεκούς των εχθρικών. Οι
Ρόδιοι τότε γέμισαν με ξερά ξύλα και δάδες μικρά πλοία
και τους έβαλαν φωτιά. Με αυτά καταδίωξαν τα μηχανοφόρα πλοία του Δημητρίου. Μετά όμως επειδή τους
εμπόδιζε το πλωτό χαράκωμα και τα βέλη, αναγκάσθη
καν να υποχωρήσουν και καθώς η φωτιά δυνάμωνε,
μερικοί κατάφεραν να την σβήσουν και να επιστρέψουν
τα σκάφη, ενώ οι περισσότεροι επειδή τα πλοιάρια
συνέχισαν να καίγονται, αναγκάστηκαν να κολυμπήσουν
ως την στεριά. Την άλλη μέρα ο Δημήτριος έκανε παρό
μοια επίθεση και από την θάλασσα και συγχρόνως διέ
ταξε επίθεση από την στεριά με αλαλαγμούς και ήχους
σαλπίγγων, για να φοβίσει τους Ρόδιους, αλλά και για να
προκαλέσει αντιπερισπασμό. Ακολουθώντας επί οκτώ
ημέρες αυτήν την τακτική συνέτριψε τις ροδιακές μηχα
νές που είχαν ταχθεί στην αποβάθρα, χρησιμοποιώντας
τους ταλαντιαίους λιθοβόλους και έσεισε βίαια το μεσοπύργιο του ενδιαμέσου τείχους και τους ίδιους τους
πύργους. Κάποιοι από τους στρατιώτες του κατέλαβαν
και ένα μέρος του οχυρώματος κοντά στο λιμάνι. Ενα
ντίον αυτών επιτέθηκαν οι Ρόδιοι όλοι μαζί. Συνήψαν
μάχη και καθώς ήταν πολύ περισσότεροι, άλλους τους
σκότωσαν και άλλους τους ανάγκασαν να γυρίσουν
πίσω. Στπν επιτυχία των Ροδίων συνέβαλε πολύ η τραχύ
τητα του εδάφους κατά μήκος του τείχους, όπου υπήρ
χαν πολλοί μεγάλοι και μικροί βράχοι στην εξωτερική
πλευρά των τειχών. Πολλά δε σκάφη τα οποία μετέφε
ραν αυτούς τους στρατιώτες του Δημητρίου προσάρα
ξαν και συνετρίβησαν στους βράχους και οι Ρόδιοι γρή
γορα τους απέσπασαν τα ακρόπρωρα. Κατόπιν πέταξαν
μέσα στα πλοία ξερά ξύλα και δάδες και τα έκαψαν. Ενώ
οι Ρόδιοι έκαναν αυτά οι στρατιώτες του Δημητρίου
περιπλέοντας από όλες τις πλευρές έβαζαν πάνω στα
τείχη σκάλες και πίεζαν όλο και πιο βίαια και ο στρατός
από την ξηρά συμπαραστεκόταν και εξέβαλε πολεμικές
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κραυγές. Τότε λοιπόν, καθώς πολλοί ρίχνονταν στη μάχη
ριψοκίνδυνα και πολλοί σκαρφάλωναν στα τείχη, ξέσπα
σε σφοδρή μάχη με τους απ' έξω να πιέζουν έντονα και
τους από μέσα να αντιστέκονται όλοι μαζί. Τελικώς,
εξαιτίας της πολεμικής μανίας των Ροδίων, κάποιοι από

αυτούς που είχαν ανεβεί στα τείχη ρίχθηκαν κάτω και
άλλοι, μεταξύ τους των οποίων και μερικοί από τους πιο
επιφανείς ηγεμόνες, κατατραυματίστηκαν και αιχμαλω
τίσθηκαν. Επειδή οι απ' έξω υπέστησαν τέτοιες απώλει
ες ο Δημήτριος απέσυρε τις πολεμικές μηχανές του στο
δικό του λιμάνι και επισκεύασε όσα πλοία και μηχανή
ματα είχαν υποστεί ζημιές. Οι Ρόδιοι έθαψαν τους
συμπολίτες τους που είχαν σκοτωθεί και αφιέρωσαν
στους θεούς τα όπλα και τα ακρόπρωρα των εχθρών.
Κατόπιν ασχολήθηκαν με την ανοικοδόμηση των τειχών
που είχαν γκρεμιστεί από τους λιθοβόλους.
Ο Δημήτριος αφού ασχολήθηκε επί επτά ημέρες με
την επισκευή των μηχανών και των πλοίων και αφού
έκανε όλες τις απαραίτητες για την πολιορκία προετοι
μασίες, έπλευσε και πάλι κατά ου λιμανιού. Αυτό που
κυρίως τον ενδιέφερε ήταν να κυριεύσει το λιμάνι και να
αποκλείσει τους κατοίκους της πόλης από την ασφαλή
μεταφορά και προμήθεια τροφίμων. Όταν βρέθηκε
εντός βεληνεκούς με τα πυρφόρα πλοία, που ήταν
πολλά, άρχισε να βάλει κατά των αγκυροβολημένων
ροδιακών πλοίων, με τους λιθοβόλους έσεισε βίαια τα
τείχη και με τους οξυβελείς τραυμάτιζε θανάσιμα όποι
ον εχθρό εμφανιζόταν. Επειδή η επίθεση ήταν ασταμά
τητη και προκαλούσε πανικό, οι Ρόδιοι πλοίαρχοι που
ανησυχούσαν για να πλοία τους κατάφεραν να σβήσουν
τις φωτιές και οι άρχοντες επειδή το λιμάνι κινδύνευε να
κυριευθεί, ζήτησαν από τους πλέον επιφανείς συμπολί
τες τους να μετέχουν στον αγώνα για την κοινή σωτηρία.
Ήταν πολλοί αυτοί που ανταποκρίθηκαν πρόθυμα και
έτσι έβαλαν ως πληρώματα επίλεκτους άνδρες στα τρία
ισχυρότερα πλοία τους, δίδοντάς τους την εντολή να επι
χειρήσουν να βυθίσουν με τα έμβολα τα πλοία
του Δημητρίου που μετέφεραν τις πολεμι
κές μηχανές. Αυτοί, αν και εβάλλοντο ασταμάτητα, κατόρθωσαν
μετά από μεγάλη προαπάθεια να σπά
σουν πρώτα το πλωτό,
επισιδερωμένο χαράκωμα.
Στη συνέχεια κτυπώντας πολλές
φορές τα πλοία με τα έμβολα και κάνοντας
τα να πλημμυρίσουν, κατάφεραν να ρίξουν κάτω
δύο από τις πολεμικές μηχανές. Όσο για την τρίτη που
οι στρατιώτες του Δημητρίου την έσυραν προς τα πίσω
για να την σώσουν, οι Ρόδιοι αναθαρρημένοι με όσα
είχαν επιτύχει, όρμησαν να την καταστρέψουν διακινδυ
νεύοντας περισσότερο απ' ότι θα έπρεπε. Το αποτέλε
σμα ήταν, επειδή τους περικύκλωσαν πολλά και μεγάλα
πλοία και έσπαζαν με τα έμβολα τα κοίτη των πλοίων
τους σε πολλά σημεία, να αιχμαλωτισθεί ο ναύαρχος
Εξήκεστος, ο τριήραρχος και κάποιοι άλλοι, τραυματι
σμένοι. Οι υπόλοιποι πήδηξαν στην θάλασσα και κολύ
μπησαν προς το μέρος των δικών τους, ενώ ένα πλοίο
τους κυριεύθπκε από τους στρατιώτες του Δημητρίου.

Τα άλλα δύο κατάφεραν να ξεφύγουν από τον κίνδυνο.
Έτσι τελείωσε η ναυμαχία και ο Δημήτριος κατασκεύασε
άλλη πολεμική μηχανή που είχε τριπλάσιο ύψος και πλά
τος από την προηγούμενη. Καθώς την μετέφερε προς το
λιμάνι ξέσπασε ισχυρός νότιος άνεμος που βύθισε όσα
πλοία ήταν αγκυροβολημένα και έριξε κάτω τη μηχανή.
Τότε οι Ρόδιοι εκμεταλλευόμενοι έξυπνα την ευκαιρία
επιτέθηκαν εναντίον αυτών που είχαν καταλάβει την
προκυμαία. Έγινε μάχη σφοδρή για πολλή ώρα και επει
δή ο Δημήτριος δεν μπορούσε εξαιτίας της κακοκαιρίας
να στείλει βοήθεια, ενώ οι Ρόδιοι στρατιώτες πολεμού
σαν διαδοχικά, αναγκάστηκαν οι στρατιώτες του βασιλέ
ως που ήταν περίπου 400 να αφήσουν κάτω τα όπλα και
να παραδοθούν. Μετά από αυτές τις επιτυχίες των
Ροδίων κατέπλευσαν στην πόλη ως σύμμαχοι 150
άνδρες από την Κνωσσό και περισσότεροι από 500 του
Πτολεμαίου. Την ίδια εποχή ο Δημήτριος επειδή απέτυ
χε από την θάλασσα απεφάσισε να επιτεθεί από την
ξηρά. Έχοντας προνοήσει για πλήθος υλικών κάθε
είδους κατασκεύασε πολεμική μηχανή, την λεγόμενη
ελέπολη, η οποία ξεπερνούσε σε μέγεθος όσες είχαν
κατασκευασθεί πριν από αυτήν. Είχε τετράγωνη βάση
με μήκος πλευράς περίπου 50 πήχεις (περί τα 23 μέτρα).
Την αποτελούσαν τετράγωνα ξύλα συνδεδεμένα με
σίδηρο. Τον ενδιάμεσο χώρο τον διαίρεσε με δοκούς
που απείχαν μεταξύ τους σχεδόν έναν πήχυ (περίπου 23
εκατοστά), έτσι ώστε να υπάρχει χώρος να σταθούν όσοι
επρόκειτο να προωθούν το μηχάνημα. Το όλο κατασκεύ
ασμα στηριζόταν σε οκτώ μεγάλους συμπαγείς τροχούς.
Τα ξύλα γύρω από τους τροχούς είχαν πάχος δύο πήχεις

και ήταν ενισχυμένα με ισχυρή σιδηρά επένδυση. Για να
επιτυγχάνεται κίνηση προς το πλάι, είχαν κατασκευα
σθεί με επιμέλεια κατάλληλοι μηχανισμοί, χάρη στους
οποίους ολόκληρη η μηχανή μπορούσε να κινείται προς
κάθε κατεύθυνση. Από τις γωνίες ανυψώνοντας ισομή
κεις δοκοί, λίγο πιο κοντές από 100 πήχεις, οι οποίες
είχαν τέτοια κλίση η μία προς την άλλη, ώστε το όλο
κατασκεύασμα, που είχε εννέα ορόφους, στον πρώτο
όροφο είχε εμβαδόν 430 τετραγωνικά πόδια (~129 τ.μ.)
και στον πιο ψηλό 90 τετραγωνικά πόδια (~27 τ.μ.). Τις
τρεις ορατές από τους εχθρούς πλευρές της μηχανής τις
κάλυψε εξωτερικά με σιδερένιες πλάκες καλά στερεω
μένες για να διατρέχει κανέναν κίνδυνο από τα πυρφό
ρα βλήματα των Ροδίων. Οι όροφοι στο μπροστινό μέρος
είχαν ανοίγματα σε σχήμα και μέγεθος τέτοιο, ώστε να
εξυπηρετούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των βλημά
των που επρόκειτο να εξακοντισθούν. Τα ανοίγματα
είχαν καλύμματα τα οποία ανασηκώνοντο με κάποιον
μηχανισμό και εξασφάλιζαν όσους ευρίσκοντο επάνω
στους ορόφους και ασχολούντο με την εκτόξευση βλη
μάτων. Τα καλύμματα απετελούντο από δέρματα ραμμέ
να μεταξύ τους γύρω - γύρω και γεμισμένα με μαλλί, για
να αντέχουν ακόμα και σε βολές λιθοβόλων. Κάθε όρο
φος είχε δύο φαρδιές σκάλες, την μια από αυτές χρησι
μοποιούσαν για να ανεβάζουν τα απαραίτητα και την
άλλη για να κατεβαίνουν, έτσι ώστε όλες οι εργασίες να
πραγματοποιούνται χωρίς να προκαλείται σύγχυσπ.
Αυτοί που επρόκειτο να κινήσουν τη μηχανή επιλέχθη
καν από όλο το στράτευμα και ήταν 3.400 άνδρες, οι
οποίοι ξεχώριζαν για την σωματική τους ρώμη. Κάποιοι
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απο αυτούς τάχθηκαν εντός της και άλλοι εστεκοντο στο
πίσω μέρος της μηχανής και έτσι την προωθούσαν, ενώ
η τεχνική κατασκευής της βοηθούσε πολύ στην κίνηση
της. Κατασκεύασε και χελώνες, κάποιες ως στέγαστρα
για τις επιχωματώσεις, άλλες κριοφόρους, καθώς επί
σης στοές, μέσα στις οποίες θα μπορούσαν να κινούνται
με ασφάλεια όσοι θα πηγαινοέρχοντο στα έργα. Με την
βοήθεια των πληρωμάτων των πλοίων καθάρισε την
περιοχή σε μήκος τεσσάρων σταδίων (- 800 μέτρα), από
όπου σκόπευε να μεταφέρει τις μηχανές που είχε κατα
σκευάσει, ώστε να έχει πρόσβαση σε έξι μεσοπύργια
και επτά πύργους. Το πλήθος των τεχνιτών και αυτών
που εκτελούσαν έργα δεν ήταν πολύ κατώτερο των
30.000 ανδρών...».
5) Ι· Hogg, German Secret weapons of WW II. To V1 και
η εφαρμογή του αυλωθητή του Αρχύτα.
«Η εξέλιξη του V1 μπορεί να λεχθεί ότι είχε άμεση
σχέση με την εξέλιξη ενός κατάλληλου κινητήρα, χωρίς
τον οποίο η ιδέα της ιπτάμενης βόμβας, δεν θα είχε
περάσει από το μυαλό κανενός επιστήμονα ή, ακόμα
και αν είχε περάσει δεν θα την είχε πάρει στα σοβαρά.
Ήταν η ύπαρξη ενός φτηνού και απλού κινητήρα, ικανο
ποιητικής ισχύος, που επέτρεψε την πραγματοποίηση
του εγχειρήματος. Η ανάπτυξη του κινητήρα είχε αρχί
σει το 1927-28 όταν ένας μελετητής της αεροδυναμι
κής, ο Πωλ Σμιντ επινόησε τον «παλλόμενο» κινητήρα
αεριώθησης (αυλωθητή). Η θεωρία ανάπτυξης του ήταν
απλή, εφόσον υπήρχε η έμπνευση. Στην μια άκρη ενός
σωλήνα τοποθετείτο ένα προπέτασμα από μικρά καπά
κια - βαλβίδες, συνδεδεμένα με ελατήρια, ένας αναφλεκτήρας και ένας μηχανισμός έκχυσης βενζίνης.
Καθώς η «μηχανή» πετούσε, η πίεση του αέρα άνοιγε
τα «καπάκια» και ο αέρας έρεε διαμέσου του σωλήνα.
Τα καπάκια λειτουργούσαν ως βαλβίδες και η βενζίνη
εκχυνόταν στον σωλήνα ώστε να αναμειγνύεται με τον
αέρα και να δημιουργεί ένα εκρηκτικό μείγμα. Το μείγ
μα στη συνέχεια αναφλέγετο, από τον αναφλεκτήρα. Η
ακολουθούσα έκρηξη έκλεινε τις βαλβίδες και τα αέρια
της διέφευγαν από το πίσω μέρος του σωλήνα, ωθώ
ντας τον εμπρός. Καθώς η πίεση στο εσωτερικό του
σωλήνα σταδιακά ελαττωνόταν, η πίεση του αέρα άνοι
γε και πάλι τις βαλβίδες και η ίδια διαδικασία επανα
λαμβανόταν, με την διαφορά ότι αυτή τη φορά το μείγ
μα αέρα - βενζίνης αναφλέγετο λόγω της υπάρχουσας
θερμότητας στο εσωτερικό του σωλήνα, χωρίς την βοή
θεια του αναφλεκτήρα. Η διαδικασία αυτή επαναλαμ
βανόταν πολλές φορές ανά δευτερόλεπτο, παράγοντας
έτσι συνεχή ώθηση. Υπήρχαν ωστόσο και ένα - δύο μει
ονεκτήματα στην εφεύρεση. Το πρώτο ήταν ότι ο κινη
τήρας δεν μπορούσε να τεθεί σε λειτουργία αν η ταχύ
τητα πτήσης ήταν μικρότερη των 190 μιλίων την ώρα
(περίπου 300 χ.α.ώ.). Έτσι δεν ήταν δυνατό να τεθεί σε
λειτουργία ο κινητήρας και να απογειωθεί η πτητική

μηχανή με τον κλασσικό τρόπο. Επίσης ο κινητήρας δεν
μπορούσε να έχει σταθερό ρυθμό λειτουργίας, ούτε η
λειτουργία του μπορούσε να επιταχυνθεί, όπως στους
κλασσικούς κινητήρες εσωτερικής καύσης. Αντίθετα ο
συγκεκριμένος κινητήρας είχε την δική του «φυσική»
ταχύτητα την οποία ανέπτυσσε σταδιακά, έχοντας ως
βάση εκκίνησης την αρχική του ταχύτητα των 190
μ.α.ώ. Από την στιγμή επιτεύξεως της μέγιστης ταχύτη
τας, η πτητική μηχανή συνέχιζε να πετά με την ταχύτη
τα αυτή. Ήταν όμως ιδιαίτερα αναποτελεσματική σε
ύψος άνω των 7.000 ποδών (2.100 περίπου μέτρων),
αφού η πυκνότητα του αέρα, στο ύψος αυτό, δεν επέ
τρεπε την εύρυθμη λειτουργία του κινητήρα. Επίσης
μετά από 30-45 δευτερόλεπτα λειτουργίας, τα ειδικά
καπάκια - βαλβίδες εκαίγοντο και ο κινητήρας έπαυε να
λειτουργεί. Αν και ο αυλωθητής ήταν μια ιδιοφυής επι
νόηση, η πρακτική του αξία φαινόταν τελικά περιορι
σμένη, προσαρμοσμένη τουλάχιστον στα συμβατικά
σχέδια αεροσκαφών. Παρόλα αυτά ο καθηγητής Σμιντ,
το 1934, έθεσε την ιδέα χρήσης του αυλωθητή για την
προώθηση μιας «αεροτορπίλλης». Κανείς όμως δεν
έδωσε σημασία στην ιδέα του.
Το 1938 το Υπουργείο Αεροπορίας του Ράϊχ άρχισε
να εξετάζει τα σχέδια του αυλωθητή, περισσότερο για
να έχει την ικανοποίηση ότι εξερεύνησε όλες τις ατρα
πούς του αντικειμένου. Για τον σκοπό αυτό ανέθεσε
στην εταιρεία Argus να κατασκευάσει έναν κινητήρα
«Σμιντ». Οι μηχανικοί της εταιρείας προχώρησαν ένα
βήμα εμπρός και κατασκεύασαν έναν κινητήρα ώσης
300 κιλών και τον παρέδωσαν στους υπευθύνους του
υπουργείου. Ο κινητήρας δοκιμάστηκε για κάποιο χρονι
κό διάστημα. Ήταν όμως ο ανταγωνισμός μεταξύ στρα
τού και αεροπορίας που επέτρεψε την περαιτέρω ανά
πτυξη του προγράμματος. Εκείνη την περίοδο μηχανικοί
του στρατού εργάζοντο στο Πενεμύντε επάνω σε σχέδια
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ιπταμένων βομβών. Η αεροπορία δεν μπορούσε να
υστερήσει. Οι εργασίες ανάπτυξης ανατέθηκαν στην
αεροναυπηγική εταιρεία Fieseler και στα τέλη του 1941
ο αρχιμηχανικός της Λούσερ παρουσίασε τα πρώτα σχέ
δια. Αυτά μελετήθηκαν και τελικά στις 19 Ιουνίου 1942
δόθηκε η επίσημη έγκριση για την ανάπτυξη και κατα
σκευή της ιπτάμενης βόμβας. Για λόγους συγκάλυψης το
πρόγραμμα έλαβε την ονομασία Flakzielgerat 76, ένας
τίτλος που αντιστοιχούσε σε κάποιο είδος ιπτάμενου
στόχου για την εξάσκηση των πυροβολητών της αντιαε
ροπορικής άμυνας. Η εταιρεία έδωσε την ονομασία Fi
103, ακολουθώντας την συνηθισμένη πρακτική που
εφάρμοζε και στα προγράμματα εξέλιξης αεροσκαφών
της. Για τους κατοίκους της Νοτιοανατολικής Αγγλίας,
αλλά και για τους κατοίκους άλλων τόπων που υπέφε
ραν από την ιπτάμενη βόμβα, το όπλο έμεινε γνωστό με
την ονομασία Doodlbug. Την ίδια ώρα η εταιρεία Argus
ανέλαβε, βάση συμβολαίου, την κατασκευή των κινητή
ρων των ιπταμένων βομβών και η εταιρεία Walter - εξειδικεύτο σε ό,τι αφορούσε τους πυραύλους και τα καύσι
μα τους - ανέλαβε να χειριστεί το πρόβλημα ανύψωσης
της πτητικής συσκευής και της πρόσδωσης σε αυτή της

κρίσιμης, άνω των 190 μ.α.ώ. ταχύτητας πλεύσης.
Οι εργασίες προχώρησαν με ταχείς ρυθμούς. Η
πρώτη επιτυχημένη εκτόξευση του FZG 76 έγινε στο
Πενεμύντε στις 24 Δεκεμβρίου 1942. Ακολούθησε όμως
μια σειρά ανεπιτυχών εκτοξεύσεων, καθώς ανέκυπταν
συνεχώς προβλήματα, τα οποία όμως επιλύθηκαν.
To FZG 76 στην πλέον εξελιγμένη του μορφή ήταν
ένα μεσοπτέρυγο μονοπλάνο με τον κινητήρα «Σμιντ»
τοποθετημένο πάνω από το πίσω μέρος της ατράκτου
και του καθέτου σταθερού. Στον κορμό της ατράκτου,
ξεκινώντας από το εμπρόσθιο τμήμα, βρισκόταν το δρο
μόμετρο (μετρητής διανυομένης απόστασης πτήσης), η
πολεμική κεφαλή, που περιείχε 1.870 λίβρες εκρηκτι
κής ύλης και τρία διαφορετικά είδη πυροσωλήνων, η
δεξαμενή καυσίμων, χωρητικότητας 150 γαλονιών
χαμηλής περιεκτικότητας βενζίνης 75 οκτανίων και δύο
δεξαμενές πεπιεσμένου αέρα, με τη χρήση του οποίου
τροφοδοτείτο ο κινητήρας με καύσιμο. Επίσης με τη
χρήση πεπιεσμένου αέρα ετίθεντο σε λειτουργία τα
πηδάλια των πτερύγων και του κάθετου σταθερού.
Τέλος υπήρχαν ακόμα ένας συσσωρευτής των 30 Βολτ
με 42 κυψέλες, ένα κεντρικό γυροσκόπιο και διάφορα
άλλα όργανα ελέγχου.
Με το βλήμα τοποθετημένο στην τροχοφόρο βάση
και την βάση ασφαλισμένη στο πίσω μέρος της εξέδρας
εκτόξευσης από το πτερύγιο του πιστονιού - εμβόλου
εκτόξευσης, οι διάφοροι χειριστές έσπευδαν να καλυ
φθούν σε ένα ειδικά διαμορφωμένο καταφύγιο, σε
αρκετή απόσταση από την εξέδρα εκτόξευσης. Κατόπιν
άρχιζε η διαδικασία εκτόξευσης. Πεπιεσμένος αέρας
διοχετευόταν στον κινητήρα και ο σπινθηριστής προκα
λούσε την ανάφλεξη των καυσίμων. Έτσι ο κινητήρας
ετίθετο σε πλήρη λειτουργία. Ύστερα από προθέρμαν
ση 7 δευτερολέπτων οι βαλβίδες του θαλάμου καύσης
της τροχοφόρου βάσης άνοιγαν, με τηλεχειρισμό. Διοχετεύοντο έτσι στον θάλαμο καύσης το υπερμαγγανικό
κάλιο και το υπεροξείδιο του υδρογόνου, η χημική αντί
δραση από την ένωση των οποίων παρήγαγε ατμό υψη
λής πίεσης. Το έμβολο πυροδότησης συγκρατείτο από
ένα ψαλιδόσχημο φύλο και μόλις η αναπτυσσόμενη
πίεση ήταν αρκετά ισχυρή για να άρει το εμπόδιο, το
έμβολο απελευθερωνόταν και άρχιζε να κινείται εντός
της εντομής του αγωγού - οδηγού, παρασύροντας μαζί
του την τροχοφόρο πλατφόρμα και το βλήμα που βρι
σκόταν πάνω της. Η πίεση των αερίων πίσω από το
έμβολο ανάγκαζε τον εμφραγμένο σωλήνα να εισέλθει
εντός της οπής, αποκλείοντας έτσι, όχι όμως ιδιαίτερα
αποτελεσματικά, την διαφυγή των αερίων. Η ποσότητα
του ατμού και η πίεση του ήταν αρκετές για να προσ
δώσουν στο βλήμα αρχική ταχύτητα εξόδου, της τάξης
των 250 μ.α.ώ. Στο τέλος του διαδρόμου της εξέδρας
εκτόξευσης το τεράστιο έμβολο πεταγόταν έξω από την
εντομή του αγωγού εκτόξευσης. Η τροχοφόρος πλατ
φόρμα, ελεύθερη επίσης από την πίεση του εμβόλου

απελευθερωνόταν και πεταγόταν και αυτή από την εξέ
δρα αφήνοντας ελεύθερο το βλήμα να ανυψωθεί στην
ίδια γωνία πρόσφυσης με αυτή της εξέδρας και να επι
ταχύνει, σταδιακά.
Το βλήμα τώρα επιτύγχανε βαθμό ανόδου της τάξης
των 500 ποδών ανά λεπτό και τα διάφορα συστήματα
ελέγχου του ετίθεντο σε λειτουργία. Η κύρια μαγνητική
πυξίδα συνέκρινε την κατεύθυνση κίνησης με το προρυθμισμένο αζιμούθιο του στόχου. Εφόσον ανεκαλύπτοντο απόκλιση, διοχετεύετο πεπιεσμένος αέρας, μέσω
βαλβίδας, στο κύριο γυροσκόπιο και επιτυγχάνετο η επι
θυμητή διόρθωση πορείας. Η κίνηση του κυρίου γυρο
σκοπίου προκαλούσε την απελευθέρωση πεπιεσμένου
αέρα στον ειδικό σερβομηχανισμό, ο οποίος ήλεγχε την
κίνηση του πηδαλίου διεύθυνσης του καθέτου σταθε
ρού θέτοντας έτσι το βλήμα στην σωστή πορεία. Ένας
παρόμοιος βαρομετρικός αισθητήρας ενεργούσε δειγ
ματοληψία του ατμοσφαιρικού αέρα και μόλις το βλήμα
έφτανε σε ύψος 3.000 ποδών, έθετε σε λειτουργία τα
πηδάλια ύψους - βάθους αναγκάζοντας το βλήμα να
ακολουθήσει οριζόντια πορεία πτήσης. Συνήθως το FZG
76 χρειαζόταν έξι λεπτά περίπου λεπτά για να ανέλθει

στο συγκεκριμένο ύψος πτήσης. Από εκεί και πέρα
πετούσε στη μέγιστη του ταχύτητα, η οποία κυμαινόταν
μεταξύ των 300 και 420 μ.α.ώ., αναλόγως της φυσικής
παλμικής συχνότητας του κινητήρα και άλλων παραγό
ντων. Ένα ασυνήθιστο ωστόσο γεγονός ήταν ότι από την
στιγμή που το βλήμα επιτύγχανε την μέγιστη του ταχύ
τητα παρέμενε σε αυτή γιατί, αν και κατανάλωνε καύσι
μο και συνεπώς το βάρος του μειώνονταν, κάθε πλεονέ
κτημα που πιθανόν θα του προσέδιδε αυτό ακυρωνόταν
από τον μηχανικό «εκφυλισμό» του κινητήρα, καθώς τα
καπάκια - βαλβίδες του εκαίγοντο.
Πριν την πυροδότηση το δρομόμετρο ερυθμίζοντο
στην απόσταση του στόχου (το δρομόμετρο, μέσω ενός
μηχανισμού υπολόγιζε την απόσταση που το βλήμα είχε
διανύσει στον αέρα). Όταν το βλήμα διένυε την προρυθμισμένη απόσταση, δύο πυροκροτητές πυροδοτούντο.
Με την πυροδότηση τους τα πηδάλια διεύθυνσης και
ύψους - βάθους «κλείδωναν» στην συγκεκριμένη θέση
και δύο ομάδες πτερυγίων άνοιγαν, στο ύψος του κάθε
του σταθερού, αναγκάζοντας το βλήμα να «βουτήξει»
απότομα προς το έδαφος. Η απότομη βύθιση είχε συνή
θως ως αποτέλεσμα την διακοπή λειτουργίας του κινη-
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τήρα, καθώς τα χαμηλά πλέον αποθέματα καυσίμου δεν
υπήρχε τρόπος να διοχετευτούν προς καύση. Σε ορισμέ
νες περιπτώσεις, πάντως, οι κινητήρες των V-1, συνέχι
σαν να λειτουργούν και κατά τη διάρκεια της βύθισης
και δεν διέκοπταν την λειτουργία τους παρά λίγες στιγ
μές πριν την πρόσκρουση. Ένα μεγάλο ποσοστό βλημά
των επίσης, δεν κατόρθωσε να εκτελέσει απότομη βύθι
ση. Αντ' αυτού οι βόμβες κινήθηκαν ως ανεμόπτερα, για
μεγάλο χρονικό διάστημα, πριν πέσουν τελικά στο έδα
φος. Φαινόταν ότι η τελική βύθιση σχετιζόταν άμεσα με
την ποσότητα καυσίμου που παρέμενε στην ιπτάμενη
βόμβα, η οποία επιδρούσε στην εξισορρόπηση της. Όσο
περισσότερο καύσιμο παρέμενε στην βόμβα, τόσο πιο
απότομη ήταν η βύθιση.
Όταν οι Γερμανοί έγιναν κύριοι όλης αυτής της
τεχνολογικής εξέλιξη, η οποία αποδεδειγμένα μπορού
σε να λειτουργήσει και πρακτικά, το FZG 76 τέθηκε σε
παραγωγή. Αντίθετα με τον πύραυλο V-2, το V-1 είχε
σχεδιαστεί με το σκεπτικό ότι η κατασκευή του θα
έπρεπε να είναι τόσο απλή ώστε να είναι δυνατή η μαζι
κή παραγωγή του. Ήταν εξολοκλήρου κατασκευασμένο
από ελαφρά σιδηρά ελάσματα (ύστερα υποδείγματα
διέθεταν ξύλινες πτέρυγες) και το κάθε συστατικό το

6) I. Hogg, German Secret Weapons of WW II. To V 2 και
οι πύραυλοι στη Γερμανία
«Οι πύραυλοι είχαν για κάποιους λόγους εξάψει τη
φαντασία του κοινού στη Γερμανία, στην δεκαετία του
'20. Κατασκευάστηκαν πυραυλοκίνητα αυτοκίνητα,
ωθούμενα από πυραύλους ανεμόπτερα, ακόμα και το
ταχυδρομείο μοιράστηκε με την χρήση πυραύλων. Ο
κινηματογράφος επίσης προέβαλε συνεχώς ταινίες με
πυραύλους που εξερευνούσαν το διάστημα. Τον Ιούνιο
του 1927 ιδρύθηκε η Οργάνωση Διαστημικών Ταξιδιών
(VfR), από μια ομάδα «οπαδών» των πυραύλων. Η οργά
νωση αγόρασε μια έκταση, παλιό πεδίο βολής του πυρο
βολικού, στο Γιουγκφερνέϊντε, κοντά στο προάστιο του
Βερολίνου Ρεινικεντόρφ (στο σημερινό αεροδρόμιο
Τέγκελ του Βερολίνο). Εκεί τα μέλη ήταν σε θέση να
εκτελέσουν πειράματα με διάφορους μικρούς πυραύ
λους. Μέχρι της αρχές της δεκαετίας του '30 τα μέλη της
οργάνωσης είχαν φτάσει στο σημείο να πειραματίζονται
με πυραύλους υγρών καυσίμων, χρησιμοποιώντας ως
καύσιμα υγρό οξυγόνο και βενζίνη. Τον Μάρτιο του
1931 μάλιστα ένας από τους πυραύλους που κατασκεύ
ασαν εκτοξεύτηκε με επιτυχία.
Την ίδια περίπου περίοδο και ο στρατός είχε αρχίσει
έρευνες πάνω στην πυραυλική τεχνολογία. Επικεφαλής
του Γραφείου Όπλων του Στρατού (HWA) ήταν τότε ο
Συνταγματάρχης Καρλ Μπέκερ, ειδικός στις βαλλιστικές
έρευνες, συντάκτης μιας σχετικής με τους πυραύλους
μονογραφίας, η οποία εντάχθηκε, το 1926, στο εγχειρί
διο για την βαλλιστική, του στρατού. Το 1929 επιτελείς
του στρατού ανέλαβαν να μελετήσουν τις σχετικές με
τους πυραύλους τεχνολογικές εξελίξεις και να επισκε
φτούν τις διάφορες ερασιτεχνικές ομάδες που ασχολούντο με τους πυραύλους, μη τυχόν και ανακαλύψουν κάτι
ενδιαφέρον. Οι αναφορές που υποβλήθηκαν, ως αποτέ
λεσμα της έρευνας, αποδείκνυαν ότι οι πύραυλοι είχαν
αξία ως πολεμικά όπλα. Έτσι, ύστερα από αρκετές συζη
τήσεις, αποφασίστηκε η ανάπτυξη ενός απλού πυραύ
λου στερεών καυσίμων, ο οποίος θα μπορούσε να χρη
σιμοποιηθεί σε ρόλο ανάλογο του πυροβολικού, σε
βεληνεκή της τάξης των 7-8 χλμ. Στις αρχές της δεκαε
τίας του '30 ένας λοχαγός τοποθετήθηκε στην υπηρεσία
του συνταγματάρχη Μπέκερ. Ήταν ο Βάλτερ Ντόρνμπεργκ και αποστολή του ήταν να μελετήσει και να
σχεδιάσει το νέο όπλο. 0 Ντόρνμπεργκ ανάλαβε την νέα
του αποστολή, χρηματοδοτώντας τα πειράματα του VfR,
ώστε να μην αποκαλυφθεί το ενδιαφέρον του στρατού
για τους πυραύλους. Σύντομα όμως έγινε εμφανές ότι τα
μέλη του VfR ενδιαφέροντο περισσότερο για τα διαστη
μικά ταξίδια παρά για τους πυραύλους, ως πολεμικά
όπλα, τουλάχιστον. Έτσι το 1931, ο Ντόρνμπεργκ ανα-
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γκαστηκε να συγκροτήσει ενα μικρό ερευνητικό κέντρο
του στρατού στο Κούμμερστντορφ, περίπου 19 μίλια
νότια του Βερολίνου.
Η αρχική ιδέα του Συνταγματάρχη Μπέκερ, αφορού
σε την σχεδίαση ενός πυραύλου μεγάλου βεληνεκούς, ο
οποίος θα αντικαθιστούσε το βαρύ πυροβολικό. Ο
πύραυλος μικρού βεληνεκούς, η κατασκευή του οποίου
είχε προταθεί, θα αποτελούσε απλά το μέσο για την
απόκτηση της αναγκαίας εμπειρίας. Αποτέλεσμα της
επιρροής του Μπέκερ ήταν, στο ερευνητικό κέντρο του
Κούμμερσντορφ, να αναπτύσσονται παράλληλα πύραυ
λοι στερεών και υγρών καυσίμων - μόνο με την χρήση
υγρών καυσίμων ήταν δυνατή η επίτευξη μεγάλου βελη
νεκούς. Το 1931 υπήρχαν λιγοστοί άνθρωποι στον κόσμο
που είχαν ελάχιστες, έστω και θεωρητικές, γνώσεις, για
τους πυραύλους υγρών καυσίμων. Συνέπεια τούτου ήταν
η πρόοδος των ερευνών στο Κούμμερσντορφ να είναι
αργή. Ο Ντόρνμπεργκ, για να ξεπεράσει το πρόβλημα
της έλλειψης ειδικών, κατέφευγε συχνά στο VfR, αναζη
τώντας γνώση από τους ενθουσιώδεις ερασιτέχνες. Επέ
τρεψε ακόμα και την εκτέλεση πειραμάτων του VfR στις
εγκαταστάσεις του στρατού.
Τελικά, το 1932, ο Ντόρενμπεργκ έπεισε έναν
νεαρό, τον Βέρνερ φον Μπράουν, να έρθει να εργαστεί
για τον στρατό στο Κούμμερνστορφ. Ως το τέλος του
έτους ο Μπράουν έφτασε στο σημείο να εργάζεται για
την κατασκευή ενός κινητήρα που θα είχε ως καύσιμη
ύλη υγρό οξυγόνο και αλκοόλη.
Αργότερα, το 1933, ύστερα από μια μεγάλη σειρά

πειραμάτων, χάρη στα οποία είχαν αποκτήσει μεγάλη
εμπειρία σχετικά με τη σχεδίαση και την κατασκευή
κινητήρων πυραύλων υγρών καυσίμων, ο Ντόρενμπεργκ
και η ομάδα του άρχισαν να εργάζονται επί του σχεδίου
κατασκευής ενός ολοκληρωμένου πυραύλου, του
Aggregat 1, ή Α 1 . Επρόκειτο για πειραματικό υπόδειγμα
που θα απεδείκνυε το δυνατό του εγχειρήματος. Ύστε
ρα από στατικές δοκιμές το σχέδιο εγκαταλείφθηκε και
άρχισε η σχεδίαση του Α 2. Τον Δεκέμβριο του 1934 ο
νέος πύραυλος μεταφέρθηκε στο νησί Μπόρκουν της
Βαλτικής, όπου και πυροδοτήθηκε με επιτυχία, φθάνο
ντας σε ύψος πτήσεως 2.200 μέτρων. Με αυτή την επι
τυχία στο ενεργητικό της η ομάδα των σχεδιαστών άρχι
σε να εργάζεται στο εξελιγμένο σχέδιο A3. Ο νέος
πύραυλος προεβλέπετο να διαθέτει κινητήρα μεγαλύτε
ρης ισχύος και αυξημένο βεληνεκές. Η επιτυχία του θα
έπειθε τον στρατό για την πρακτική αξία του σχεδίου.
Το σχέδιο A3 επανεξετάστηκε και από αυτό προήλθε
το σχέδιο Α4, η πρώτη σοβαρή προσπάθεια για την ανά
πτυξη ενός πρακτικού όπλου. Ο Α4 προβλεπόταν να έχει
βεληνεκές 260 χλμ. και να μεταφέρει πολεμική κεφαλή
βάρους 1.000 κιλών. Τον Δεκέμβριο του 1937 ο πρώτος
A3 εκτοξεύτηκε ανεπιτυχώς από το Πενεμύντε. Ακολού
θησαν άλλες δύο ανεπιτυχείς εκτοξεύσεις. Οι επιστήμο
νες, μελετώντας τα αρνητικά αποτελέσματα, κατέληξαν
στο συμπέρασμα ότι το πρόβλημα έγκειτο στην ταχύτη
τα εκτέλεσης του προγράμματος. Δεν είχε δοκιμαστεί η
πτητική συμπεριφορά πολλών παρελκομένων, πριν την
ενσωμάτωση τους στους πυραύλους. Αντίθετα η ενσω-
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μάτωσή τους είχε γίνει βασιζόμενη σε σειρά απλών θεω
ριών. Αυτό όμως σήμαινε ότι η εξέλιξη του Α4 έπρεπε να
διακοπεί, μέχρι το αντίστοιχο όχημα δοκιμών του, να
επιδείξει σημαντικά αποτελέσματα. Ως τότε καμμία νέα
τεχνολογία δεν θα ενσωματωνόταν στο σχέδιο Α4.
Ύστερα από εμβρυθή μελέτη τα περισσότερα προ
βλήματα επιλύθηκαν και ένα νέο «όχημα» δοκιμών ανα
πτύχθηκε, το Α5. Ήταν παρόμοιο με το A3 αλλά μεγαλύ
τερο και ήταν εφοδιασμένο με ραδιοσύστημα ελέγχου
της έκχυσης καυσίμων. Διέθετε επίσης αλεξίπτωτο, το
οποίο ετίθετο σε λειτουργία αμέσως μετά την ολοκλή
ρωση του προγράμματος πτήσης του πυραύλου.
Στα τέλη του 1938 τέσσερεις πύραυλοι Α5 εκτοξεύ
τηκαν με επιτυχία. Έτσι οι επιστήμονες επικέντρωσαν
τώρα το ενδιαφέρον τους σε άλλα ζητήματα, όπως ο
γυροσκοπικός έλεγχος, οι αντλίες καυσίμων και άλλα
παρόμοια «πεζά», μα ζωτικά θέματα. Ως τον Οκτώβριο
του 1939 ο πύραυλος Α5 διέθετε πλήρες σύστημα ελέγ
χου και κάθε σύστημα που είχε προταθεί και για το
υπόδειγμα παραγωγής, το Α4. Τρεις βελτιωμένοι
πύραυλοι εκτοξεύτηκαν για να διερευνηθεί η αξιοπι
στία του συστήματος καθοδήγησης και άλλων επίσης
βελτιωμένων συστημάτων. Ύστερα από τις επιτυχίες
αυτές ο Ντόρνμπεργκ αποφάσισε ότι είχε έρθει η ώρα
να προχωρήσουν στην εξέλιξη του επιχειρησιακού
πυραύλου Α4. Σε αυτόν θα ενσωμάτωναν όλη την απο

κτηθείσα τεχνογνωσία που αποκόμισαν από τους A3 και
Α5. Ο στόχος τους ήταν να θέσουν τον Α4 σε παραγωγή
περί τα μέσα του 1943.
Η πρώτη πτητική δοκιμή του Α4, στις 13 Ιουνίου
1942, ήταν αποτυχημένη. Το ίδιο και η δεύτερη, στις 16
Αυγούστου. Τελικά στις 3 Οκτωβίου επετεύχθη η πρώτη
επιτυχημένη πτήση. Ο πύραυλος συμπεριφέρθηκε
άψογα. Απογειώθηκε, πέταξε σε απόσταση 201 χλμ.
κατά μήκος της Βαλτικής και κατέπεσε σε απόσταση 4
χλμ. από τον στόχο του. Ακόμα πιο επιτυχείς δοκιμές
ακολούθησαν, που οδήγησαν στην υιοθέτηση ορισμέ
νων τροποποιήσεων. Μετά από όλα αυτά μπορούσαν να
ζητηθούν πιστώσεις για να τεθεί σε παραγωγή ένα δοκι
μασμένο όπλο.
Ο Α4 (V 2) ήταν ένας πύραυλος με πτερύγια σταθε
ροποίησης που ζύγιζε περίπου 13,6 τόννους, κατά την
εκτόξευση και μετέφερε πολεμική κεφαλή που περιείχε
περίπου έναν τόννο εκρηκτικής ύλης. Το σχήμα της
ατράκτου του πυραύλου, λέγεται ότι προερχόταν από το
σχήμα του κλασσικού γερμανικού φυσιγγίου του τυφε
κίου των 7,92 χλστ., καθώς το συγκεκριμένο φυσίγγιο
παρουσίαζε την καλύτερη, γνωστή στους κατασκευα
στές, βαλλιστική συμπεριφορά.
Ο πύραυλος «περιείχε», από την κεφαλή ως το
ακροφύσιο, την πολεμική κεφαλή, με τον πυροσωλήνα
στην άκρη της, το γυροσκόπιο ελέγχου, ενισχυτές και

Βυζαντινοί ελα
φρά οπλισμένοι
πεζοί, τοξότης,
πελταστής και
κεστροσφενδονήτης.

άλλον ηλεκτρικό εξοπλισμό, δύο δεξαμενές καυσίμων
(στη μια τοποθετούντο αλκοόλη και στην άλλη υγρό οξυ
γόνο, ο πυραυλοκινητήρας και οι αντλίες καυσίμου,
δεξαμενές που περιείχαν υπεροξείδιο του υδρογόνου
και υπερμαγγάνιο του ασβεστίου, ο θάλαμος καύσης και
ο μεταβιβαστής θερμότητας, ο οποίος προσέδιδε ισχύ
στον στροβιλικινητήρα και ο κύριος θάλαμος καύσης με
τις κινητές πυρίμαχες επιφάνειες ελέγχου από ανθρακί
τη. Ο πύραυλος ελεγχόταν από τέσσερεις εσωτερικές
επιφάνειες ελέγχου - δύο για τον έλεγχο του αζιμούθιου (της διεύθυνσης) και δύο για τον έλεγχο της κλίσης και από τέσσερεις εξωτερικές επιφάνειες ελέγχου. Οι
εσωτερικές επιφάνειες ελέγχου ήταν τοποθετημένες
στο πίσω μέρος του ακροφυσίου, προεξέχοντας του
ατμού των αερίων της καύσης, ενώ οι εξωτερικές επι
φάνειες ελέγχου ευρίσκοντο στο πίσω μέρος κάθε πτε
ρυγίου σταθεροποίησης. Οι δύο εσωτερικές, κατασκευ
ασμένες από ανθρακίτη, επιφάνειες ελέγχου ήταν συν
δεδεμένες, με έναν άξονα με τις αντίστοιχες εξωτερικές
επιφάνειες, έτσι ώστε οι εσωτερικές και οι εξωτερικές
επιφάνειες ελέγχου του αζιμούθιου να κινούνται ταυτό
χρονα και στην ίδια κατεύθυνση. Με τον ίδιο τρόπο ήταν
συνδεδεμένες και οι εσωτερικές με τις εξωτερικές επι
φάνειες ελέγχου κλίσης. Οι συγκεκριμένες όμως επιφά
νειες μπορούσαν να κινηθούν και ξεχωριστά.
Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για τον έλεγχο του
πυραύλου και τον έλεγχο του χρόνου λειτουργίας, διέ
φεραν σημαντικά από πύραυλο σε πύραυλο. Όλοι οι
πύραυλοι διέθεταν ένα γυροσκόπιο, ώστε να αποφεύ
γουν την εμπλοκή τους σε περιδίνηση και να ελέγχεται
το αζιμούθιο. Κατά καιρούς ο έλεγχος του αζιμουθίου
επιτυγχάνετο με ραδιοσήματα από τον σταθμό εκτόξευ
σης. Ένα γυροσκόπιο ελέγχου κλίσης περιελαμβάνετο
επίσης στον εξοπλισμό του πυραύλου, για να ελέγχει

την τροχιά του πυραύλου κατά τον χρόνο λειτουργίας
του στροβιλοκινητήρα. Τα γυροσκόπια ελέγχου κλίσης
και αζιμουθίου ήλεγχαν σερβομηχανισμούς θέσης των
επιφανειών ελέγχου. Στους πρώτους πυραύλους ο έλεγ
χος του χρόνου λειτουργίας του κινητήρα γινόταν με
ραδιοσήματα. Αργότερα όμως χρησιμοποιήθηκε ένα
γυρο-επιταχυνσιόμετρο. Σε μερικούς πυραύλους
πάντως χρησιμοποιήθηκαν και οι δύο μέθοδοι. Το γυρο
σκόπιο ελέγχου κλίσης διέθετε έναν μηχανισμό ελέγχου
που λειτουργούσε χάρη σε έναν σταθερό μετρητή ταχύ
τητας και ένα πηνίο-εκτροπέα, τα οποία προκαλούσαν
μετακινήσεις στον άξονα του γυροσκοπίου, ο οποίος με
την σειρά του προκαλούσε μεταβολή στον άξονα κλίσης
του πυραύλου κατά την πτήση. Η περιστροφή του μετρη
τή έθετε σε λειτουργία ηλεκτρικούς διακόπτες οι οποίοι
γυρνούσαν το γυροσκόπιο κλίσης στην προκαθορισμένη
ακτίνα, ούτως ώστε ο πύραυλος να ακολουθεί προκαθο
ρισμένη τροχιά στα πρώτα 51 δευτερόλεπτα πτήσης
του. Η ώθηση του πυραύλου επιτυγχανόταν με την
χρήση ενός πυραυλοκινητήρα υγρών καυσίμων, ώσης 25
τόννων. Το καύσιμο ήταν αλκοόλη και υγρό οξυγόνο τα
οποία διοχετεύοντο στον θάλαμο καύσης με τη βοήθεια
αντλιών υψηλής πίεσης, οι οποίες με την σειρά τους λει
τουργούσαν με την βοήθεια ατμοστροβίλου. Το σύστημα
παραγωγής ατμού που παρείχε την απαραίτητη ισχύ για
την λειτουργία του στροβιλοκινητήρα απετελείτο από
τις δεξαμενές του υπεροξειδίου του υδρογόνου και του
υπερμαγγανίου του ασβεστίου, από τις δεξαμενές
πεπιεσμένου αέρα, από τις βαλβίδες ελέγχου και από
τον θάλαμο κάυσης. Ο αέρας ήταν αποθηκευμένος σε
οκτώ δοχεία χωρητικότητας 7 λίτρων, συνδεδεμένα,
μέσω ένος πολλαπλασιαστή. Διοχετευόταν μέσω ένος
φίλτρου από πορσελάνη, μιας βαλβίδας ελέγχου ροής
και μιας βαλβίδας ασφαλείας στις δεξαμενές του υπε-

Βαλκάνιοι πολε
μιστές του 15ου
αιώνα με έντονα
τα βυζαντινά
στοιχεία.

ροξειδίου του υδρογόνου και του υπερμαγγανικού
ασβεστίου. Το υπερμαγγανικό ασβέστιο δοχετευόταν
απευθείας στον θάλαμο αντίδρασης με τη μορφή πίδα
κα και κατόπιν διοχετευόταν και το υπεροξείδιο. Η χημι
κή αντίδραση που προκαλείτο παρήγαγε ατμό υψηλής
πίεσης και αέριο οξυγόνο, το οποίο έθετε σε κίνηση τον
στροβιλοκινητήρα. Τα αέρια του κινητήρα εκφεύγαν
μέσω δύο στομίων.
Το υγρό οξυγόνο ψεκαζόταν μέσω 18 ψεκαστήρων
στο εμπρόσθιο μέρος του θαλάμου καύσης. Η αλκοόλη
κυκλοφορούσε μέσω σωληνώσεων στα στενά τοιχώματα
του ακροφυσίου πριν διοχετευτεί στον θάλαμο καύσης.
Με τον τρόπο αυτό προθερμαινόταν η αλκοόλη και εψύχετο ο θάλαμος καύσης. Η πυροδότηση πραγματοποιεί
το με την βοήθεια ενός πυροτεχνικού αναφλεκτηρα, ο
οποίος σφηνωνόταν στο ακροφυσιο και πυροδοτειτο
ηλεκτρικά».
7) Ε.Λ. Μπουρδάκσυ «Αρχαίες Ιπτάμενες Μηχανές».
Περί του Βυζαντινού ικάρου.
«Κατά την περίοδο βασιλείας του Λέοντος Στ' του
Σοφού ένας βυζαντινός μηχανικός με το όνομα Φωκάς
προσπάθησε να επαναλάβει την πτήση του Ικάρου, αυτή
την φορά με ένα πραγματικό πτητικό μηχανισμό. Η προ
σπάθεια αυτή έχει απεικονισθεί στην μικρογραφία ενός
χειρογράφου του Αθανασίου του Ησυχαστού... Στο χει

ρόγραφο εικονίζεται ο Φωκάς μέσα σε ένα τετράγωνο
κουτί μεγέθους τριπλασίου του σώματος του να πετά
στο μέσον σχεδόν του πύργου του Φρουρίου της ακρό
πολης της θεσσαλονίκης. Όπως πληροφορούμεθα από
το χειρόγραφο, ο «μάγος» Φωκάς, προσπάθησε, παρα
τηρώντας το πέταγμα των γερακιών να το μιμηθεί. Τολ
μούσε μάλιστα να διακηρύσσει ότι οι άνθρωποι θα μπο
ρούσαν να γίνουν ισάγγελοι πετώντας πάνω από όρη και
χαράδρες με την καταχθόνια δαιμονικής εμπνεύσεως
μηχανή του. Ο «πτητικός μηχανισμός» του που απετελείτο από πτέρυγες κατασκευασμένες από λεπτή περ
γαμηνή και νεύρα βοδιών, ετίθετο σε κίνηση διά της μυϊ
κής δυνάμεως των χεριών και των ποδιών του. Κατά τη
διάρκεια των δοκιμαστικών πτήσεων χρησιμοποιούσε
ως σημείο απογειώσεως τον Ιουλιανό πύργο. Έπεφτε
στο κενό, όπως τα πουλιά και κατάφερνε να κάνει
σύντομες πτήσεις χωρίς ποτέ να θέσει τον εαυτό του σε
κίνδυνο. Στην συνέχεια των πειραμάτων του δοκίμασε
να πετάξει από το Σεχ Σου και κατάφερε να προσγεωθεί
στην σκεπή του Ναού του Αγίου Γεωργίου... Ενθαρρυμένος από τα μικρά πτητικά του κατορθώματα, προσπάθη
σε να επιτύχει το μεγαλόπνοο σχέδιο του, να καλύψει
μεγάλη απόσταση με τον ιπτάμενο μηχανισμό του...
Κατά την διάρκεια της ανεμοπορείας του ο Φωκάς έχασε
την ισορροπία του και έπεσε νεκρός έξω από την Μονή
της Οσίας Ξένης...».
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