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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρώην πρόεδρο του ινστιτούτου νεοελληνικών
institute neohellenique του πανεπιστηµίου της Σορβόνης universite de la Sorbonne
Paris iv, για το ενδιαφέρον που έδειξε για την εργασία τον κύριο henri tonne και τον
κύριο Αναστασιάδη που δέχτηκε να γίνει επιβλέπον σε αυτή την εργασία. Επίσης και
όλους τους καθηγητές του πανεπιστηµίου αιγαίου που µε τίµησαν µέχρι σήµερα µε
την βαθµολογία τους.
Πρώτη φορά που ασχολήθηκα µε το όλο θέµα ήταν στην πρώτη µου
πανεπιστηµιακή εργασία στο µάθηµα εισαγωγή στη βυζαντινή ιστορία πολλά χρόνια
πρίν για να πω την αλήθεια ήταν από το 1999. ο τίτλος τότε της εργασίας ήταν η
χρήση της φωτιάς στην επίθεση και την άµυνα του βυζαντίου, στην επίθεση
γνωρίζουµε είναι το υγρόν πυρ ενώ στην άµυνα ήταν το ορολόγιον του Λέωντα του
φιλόσοφου. Μετά από 10 ολόκληρα χρόνια ασχολούµαι πάλι µε αυτό το θέµα.
Η όλη προσπάθεια είναι ένα πολύ δύσκολο εγχείρηµα το πώς θα µπορέσεις να
βάλεις ένα θέµα τόσο πολύπλοκο όπως είναι το υγρό πυρ σε µια πτυχιακή γιατί ο
βαθµός έρευνας είναι υψηλός και δεν περιορίζετε σε ένα µόνο χώρο τον καθαρά
ιστορικό άλλα περνάει και σε χώρους των φυσικών επιστηµών.
Η εργασία αποτελείτε από 12 κεφάλαια και κάθε ένα προσπαθεί να δώσει µια
απάντηση στο ερωτηµατικό του υγρού πυρός. Οδηγός και βοήθηµα είναι η
αναπαράσταση κάτι που δεν έχω συναντήσει να χρησιµοποιείτε µέχρι σήµερα. Αυτό
είναι και το πρωτότυπο κοµµάτι που ικανοποιεί την διερευνητική ανάγκη της
πτυχιακής. Τι µας δίνει αυτό το κοµµάτι την δυνατότητα , να µελετήσουµε το όπλο
όπως δεν είχε µελετηθεί παλαιοτέρα. Να πάρουµε στοιχεία από µια απλή
αναπαράσταση και να τα τοποθετήσουµε στον κοινωνικό και πολιτικό χώρο. Να
δούµε το όπλο µε τους σύγχρονούς όρους.
Στην εισαγωγή προτίµησα να µιλήσω λίγο για το όπλο χρονολογικά από το
κείµενο του θεοφάνη για τις αναφορές που συναντάµε µε τον όρο υγρόν πύρ. Έχω
αφιερώσει δύο κεφάλαια για τη σύνοψη ιστοριών το δεύτερο κεφάλαιο ασχολούµαι
,µε το ιστορικό περιβάλλον στο οποίο κυµαίνετε η έρευνα πάνω στο υγρόν πυρ, που
στην ουσία δεν είναι τίποτα περισσότερο από µια µικρή ανάλυση των τριών περιόδων
του Βυζαντίου και των εχθρών του. Στο τρίτο κεφάλαιο για τον ίδιο τον συγγραφέα
και τις λίγες πληροφορίες που έχουµε γι’ αυτόν και το 4 κεφάλαιο µε την ανάλυση
του έργου. Στη συνέχεια επέλεξα να εκφράσω µια προσωπική άποψη για το µείγµα
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στο κεφάλαιο 5 µε τον τίτλο ανάλυση του όλου σκευάσµατος και να επισηµάνω πως
είναι πιο καυστικό και πρωτότυπο. Στο επόµενο κεφάλαιο 6 επέλεξα να αναφέρω τις
πρωτοπορίες που υπάρχουν σε αυτό το όπλο και χρησιµοποίησα τον τίτλο ναυτική
πρωτοπορία. Στο 7 κεφάλαιο αφιέρωσα λίγο χώρο για το βυζαντινό ναυτικό. Στο 8
κεφάλαιο του έδωσα τον τίτλο λίγα λόγια για τους Άραβες που αποτελεί µια
συνοπτική περιγραφή των Αράβων . Μετά ακολούθησα την οδηγία του επιβλέποντα
του κυρίου αναστασιάδη και προσπάθησα να δω το θέµα από κοινωνικής πλευράς
στο κεφάλαιο 9. Το 10 κεφάλαιο έχω µια σειρά από διάφορα ερωτήµατα για το υγρόν
πυρ που δεν θα µπορούσα να τα αναλύσω και λόγο περιορισµένων δυνατοτήτων αλλά
και λόγο της ειδίκευσης των ερωτηµάτων, αξιόλογο σηµείο είναι οι λόγοι που
εξαφανίζετε το όπλο.
Στο 11 κεφάλαιο εποπτικά προσπαθώ να δώσω µια µορφή του µηχανισµού
και να απαντήσω σε καίρια µηχανικά ερωτήµατα και προβλήµατα που έχει κάποιος
αντικρίζοντας αυτή την αναπαράσταση. Επίσης στο 11 κεφάλαιο αφιερώνω µια
ολόκληρη σελίδα για το σιφών. Το 12 κεφάλαιο είναι ο επίλογος και παραθέτω µια
σειρά χώρους και τόπους στους όποιους πιστεύω πως υπάρχουν οι µεγαλύτερες
πιθανότητες για να βρεθούν χειροσίφονες.
Η βιβλιογραφία µου βασίζετε στις αρχαίες βυζαντινές πηγές σε πρώτο βαθµό
το πρώτο εγχειρίδιο που µπόρεσα να βρω ήταν τα ναυµαχικά και µέσα από τις πηγές
των ναυµαχικών σε µερικά σηµεία µπορούµε να πάρουµε πολλές πληροφορίες και να
βρούµε σηµεία που ρίχνουν φως σε ερωτήµατα για το υγρόν πυρ. Στη συνέχεια
προτίµησα να ασχοληθώ µε βιβλία που ασχολούνται µε το υγρόν πυρ αυτό καθ΄
εαυτό ύστερα ενδιαφέρθηκα να βρω µερικά ενχειρίδια φυσικής για το πετρέλαιο και
την θερµότητα. Μελέτησα λίγο και βιβλία αρχαίων ελλήνων συγγραφέων. ∆εν
απέφυγα την µηχανική ανάλυση και τα στοιχεία της φυσικής. Στο γραπτό συναντάµε
µια µικρή αναφορά για τα λαογραφικά στοιχεία (όπως γιορτές της φωτιάς σήµερα και
στο παρελθόν) και υπάρχουν ακόµα µερικά σηµεία θρησκευτικής βάσης. Αυτή την
ώρα τα λογοτεχνικά στοιχεία δεν περιλαµβάνονται στην εργασία. Γιατί πιστεύω πως
στη καθαρή Βυζαντινή λογοτεχνία θα συναντήσουµε πολλά και ενδιαφέροντα
πράγµατα σε σχέση µε την φωτιά και την λατρεία της.
Επιπρόσθετα κοίταξα βιβλία µε ιστορία αρχαίων πολεµικών µηχανών εκείνη
την περίοδο αλλά και µεταγενέστερων χρονικά πολεµικών µηχανών ακόµα βιβλία
που σχετίζονται µε το βυζαντινό ναυτικό και το ναυτικό γενικά αρχαίο και
µεσαιωνικό και θα έδινα περισσότερο βάρος στην τεχνική και τον τύπο κατασκευής.
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∆εν έχουµε µια µονοµερής αναφορά ιστορικών πηγών αλλά και µια
µεγαλύτερη σε έκταση εύρος έρευνα πάνω στο ζήτηµα του όλου µηχανισµού που
πέραν του ιστορικού στοιχείου φτάνει και στο µηχανικό.
Η έρευνα πάνω στο υγρό πυρ δεν περιορίζετε στην Ελλάδα και οι αναφορές
του και η ενασχόληση πάνω σε αυτό είναι παγκόσµια στην Ελλάδα εκτός από τις
µεµονωµένες αναφορές σε δουλειές γενικών θεµάτων βυζαντινής ιστορίας υπάρχουν
και ειδικές αναφορές και εκδόσεις πάνω σε αυτό το θέµα. Μερικές από τις Ελληνικές
εκδόσεις είναι οι παρακάτω εκδόσεις Τ.Κόλιας, η πολεµική τεχνολογία των
βυζαντινών, ∆ωδώνη, Επ.Επ.Φιλοσοφικής Ιωαννίνων, 18/1/1989, σ.17-41. Θ.Κορρές,
Υγρόν Πυρ. Ένα όπλο της Βυζαντινής ναυτικής τακτικής, Θεσσαλονίκη, 1995 Η.
Κόλλιας, Τεχνολογία και πόλεµος στο Βυζάντιο, Αρχαιολογία και τέχνη τ\χ.96, Σεπτ.
2005, σ. 18-22 V.Christides, Naft, Encyclopaidia of islam leiden, 1991, τ.9, σ.152160. Τ.Γ.Κόλλιας Όπλα και τεχνολογία στο βυζάντιο στο πρακτικά Α’ ∆ιεθνούς
συνεδρίου: Αρχαία ελληνική τεχνολογία, 4-7 Σεπτεµβρίου 1997, Θεσσαλονίκη 1997,
σ.549-554. Cheronis, Nicholas D. (1937), Chemical warfare in the middle ages:
Kallinikos prepared fire, journal of chemical Education (Chicago): 360-365.
Christides, Vassilios (1991), Fireproofing of war Machines, ships and garments, Proc.
TROPIS VI- 6th International symposium on ship construction in Antiquity, Lamia
1996, Athens, σελ. 135-141.
Καλό είναι σε αυτό το σηµείο να αναφέρω διάφορες εκδόσεις που έχουν
ασχοληθεί µε το υγρόν πυρ στον κόσµο. Κοιτάζοντας στο διαδίκτυο και στο site της
Wikipedia για το υγρόν πυρ συνάντησα µια ειδική βιβλιογραφία για το υγρόν πυρ.
Στο εξωτερικό ξέχωρη θέση έχει η έκδοση των Haldon ,john, Byrne, Maurice το
1977 στο περιοδικό byzantinische zeitschrift µε τον τίτλο a possible solution to the
problem of Greek fire 91-99 στο άρθρο αυτό έχει παρουσιαστεί ένα υπόδειγµα
µηχανής υγρού πυρός. θέση η όποια έχει αναφερθεί κατά κόρον στην ελληνική
βιβλιογραφία, έχει αναθεωρηθεί εδώ και µερικά χρόνια µε έκδοση το 2006 µε τίτλο
Greec fire revisited: recent and curent research, jeffreys, Elizabeth, byzantine style,
religion and civilisation: in honor of sir steven runciman, cambridge university press.
Λίγα χρονιά πιο πριν το 1973 στο ίδιο περιοδικό συναντάµε το άρθρο της Elis
Davidson Hilda µε τον τίτλο the secret weapon of Byzantium byzantinische
Zeitschrift 66: 61-74 στην Ελλάδα αυτήν την ώρα µπορεί να συναντήσει κανείς το
βιβλίο της adrien maier υγρον πυρ δηλητηριώδη σκορπιοί και βέλη. Συνεχίζουµε µε
την Αµερικάνικη έκδοση, Moravcsik, Gyula: Jenkins, r.j.h., 1967, Constantine
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porphyrogenitus: De administrando imperio, Dumbarton Oaks. Επίσης το 1999 η
έκδοση των Partington, james Riddick , a history of greec fire and gunpowder, john
Hopkins university press. Μια πολύ παλιά έκδοση και πολύ ενδιαφέρουσα Forbes ,
R.j 1959 Naphtha goes to war more studies in early petroleum history1860-1880 Μια
Γαλλική έκδοση, Toutain, j. 1953, le feu gregeois, journal des savants paris 77-80.
Εκτός από τις ειδικές εκδόσεις και τις βυζαντινές εκδόσεις πληροφορίες για το υγρόν
πυρ θα βρούµε σε ιστορία αρχαίας τεχνολογίας και πολεµικών µηχανών ιστορία
πετρελαίου. Σαφώς υπάρχουν και άλλες εκδόσεις το ίδιο αξιόλογες, αλλά δεν µπορώ
να τις βρώ και να τις αναφέρω όλες.
Είναι πολύ πιθανόν κάποιες από τις απόψεις που εκφέρω να συµφωνούν η να
διαφωνούν µε τις πλείστες απόψεις που έχουν ειπωθεί γύρο από το χειροσίφων δεν
µπόρεσα να καλύψω όλο αυτόν τον όγκο όπου συναντώ να συµπίπτουν οι απόψεις το
αναφέρω.
Επιθυµία µου είναι να µιλήσω µε ειδικούς επιστήµονες που γνωρίζουν
περισσότερα για το ζήτηµα σε κάθε επιστηµονικό χώρο αλλά ακόµα να επισκευτώ
και µοναστήρια µουσεία και κάθε λογής χώρους που να µπορούν να βοηθήσουν στο
ζήτηµα.
Με τον καιρό θα αποδειχθεί πως η µελέτη πάνω στο υγρόν πύρ µπορεί να
αποτελέσει µια ολοκληρωµένη και αυτούσια έρευνα πάνω στην βυζαντινή κοινωνία
και γενικότερα στον αρχαίο και µεσαιωνικό κόσµο. Μπορείς να διηγηθείς την ιστορία
του βυζαντίου από την ίδρυση του έως το τέλος της άλωσης της Κωνσταντινούπολης.
Άλλα όχι µόνο του Βυζαντίου πολύ πιθανόν και πολλών άλλων πολιτισµών. Αυτό
που µπορεί να αποδειχθεί µε την έρευνα και την πάροδο του χρόνου είναι πως η
βυζαντινή αυτοκρατορία θα πρέπει να µελετάτε µε γνώµονα τα κοινωνικά και
πολιτικά πολιτισµικά στοιχεία και ύστερα µε την στρατιωτική επιτυχία και ενέργεια
αυτό θα µπορέσει να δώσει νέες γνώσεις και εµπειρίες για την επιστήµη της ιστορίας.
Αυτό που θα αποδειχθεί στη συνέχεια είναι πως το υγρόν πυρ δεν είναι η
απόλυτη ευλογία του βυζαντίου αλλά πολλά περισσότερα πράγµατα και στοιχεία που
δεν µπόρεσαν µέχρι τώρα να πούνε και να δούνε οι ιστορικοί γιατί δεν έγιναν ποτέ
γνωστά και αντιληπτά. Στοιχεία και γεγονότα που δεν έδωσαν ποτέ σηµασία και δεν
αναλύθηκαν καθώς πρέπει. Αυτό που θα µπορούσε κανείς να πεί είναι για έναν µικρό
κόσµο µε κανόνες υγιεινής για τους απανταχού ανθρώπους στοιχείο που ξεπερνάει τα
απρόσµενα και οδηγεί σε πολλαπλά συµπεράσµατα για το τι είναι το σηµαντικό σε
µια κοινωνία του µεσαίωνα. Είναι η διαβίωση σε συνθήκες υγιεινής δηλαδή το
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βραστό νερό η αποστείρωση η αποχέτευση η θέρµανση ο φωτισµός η ιατρική. Η
εργασία µας ασχολείται στον τίτλο της για το υγρόν πυρ αλλά δεν αδιαφορεί για την
κοινωνία του βυζαντίου ένα από τα απρόσµενα σε αυτή την εργασία είναι πως σε
τελικό βαθµό πιστεύω ακράδαντα πως το βυζάντιο δεν παρουσιάζει µόνο ένα όπλο
αλλά µια σειρά από εφευρέσεις µηχανές για την καλή διαβεία των πολιτών του.
Παρουσιάζονται µια σειρά από µηχανές και µηχανήµατα κάτα πάσα
πιθανότητα µε βάση το χαλκό που είναι οικιακής χρήσης. Γιατί µια τόσο σηµαντική
εφεύρεση δεν µπορεί να µην συνοδεύετε από άλλες ότι αναπαριστάτε στο χειρόγραφο
φαίνετε να είναι µια πολύ µεγαλύτερη πρόοδος απ’ ότι εµείς νοµίζουµε.
Να τελειώσω τον πρόλογο µε µερικές ακόµα διευκρινήσεις και να πω πως δεν
έχω ασχοληθεί µε το κείµενο αυτό καθ’ εαυτό της σύνοψης αλλά µόνο µε τις
απεικονίσεις. Το κείµενο δεν παύει να είναι πηγή για το υγρόν πυρ. ∆εν
χρησιµοποίησα όλες τις πηγές για λόγους στενών χρονικών ορίων και πληθώρας
αυτών που είναι δύσκολο να τις συλέξεις όλες.

5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ…………………………………………………………….…....7
2. ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ…………………………………………….9
3. ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΩΑΝΝΗ ΣΚΥΛΙΤΖΗ…....11
4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΥ
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΚΥΛΙΤΖΗ…………………………………………....…13
5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ…………………………......16
6. ΝΑΥΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ……………………………………………….21
7. ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΝΑΥΤΙΚΟ…………………………………………….24
8. ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΡΑΒΕΣ………………………………………27
9. Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΥΓΡΩΝ ΠΥΡ……………………28
10. ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ………………………………………...……………..........36
11. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ……………………………………..38
12. ΕΠΙΛΟΓΟΣ………………………………………………...……………...43

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ………………………………………………………………47
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ…………………….……………………………………...49

6

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ανά τους αιώνες, πολλοί πολιτισµοί και εκατοντάδες νέες εφευρέσεις έχουν
χρησιµοποιηθεί µε σκοπό την διάκριση στην µάχη κατά του αντιπάλου. Η πιο
επιτυχηµένη ίσως και η πιο ξακουστή στην σύγχρονη ιστορία για την
αποτελεσµατικότητα της, είναι το υγρόν πυρ όπλο του βυζαντινού ναυτικού. Η
αποτελεσµατικότητα του κατά των Αράβων το έκανε διάσηµο στον τότε αρχαίο
κόσµο. Έτσι λοιπόν δεν είναι µόνο το στοιχείο του πολέµου αλλά και πως το
πολεµικό όπλο αυτό καθ΄ εαυτό είναι που αποτελεί το ανώτερο πολιτισµικό
δηµιούργηµα µιας και σώζει την πόλη την αυτοκρατορία από τους εχθρούς της.
Λέγοντας υγρόν πυρ εννοούµε το αρχαίο¹ πολεµικό όπλο που ονοµάστηκε
έτσι από τους βυζαντινούς. Πρέπει να επισηµάνουµε πως είναι βυζαντινή τεχνολογία.
Η αλήθεια είναι πως το όπλο δεν έχει διερευνηθεί πλήρως και µόνο εικασίες κάνουµε
το σίγουρο είναι πως αποτελεί βυζαντινή πρωτοτυπία. Πιστεύω πως η ονοµασία
υγρόν πυρ δεν εκφράζει το ίδιο το όπλο άλλα το µείγµα πυρπόλησης που
χρησιµοποιούνταν σε δύο βασικούς τύπους όπλων το σιφών και το χειροσίφωνα.
Βέβαια δεν είναι µόνο αυτά τα δύο όπλα άλλα και άλλα όπως οι χύτρες για
παράδειγµα που περιέχουν µέσα τους υγρόν πυρ. Ο όρος ύγρον πυρ είναι καθαρά
βυζαντινός από το χρονικό του Θεοφάνη για την ακρίβεια το αρχαίο κείµενο µας δίνει
τον όρο «θαλάσσιο πυρ» όρος που δεν συναντάτε σε προηγούµενες πηγές. Τα
εµπρηστικά µείγµατα αναφέρονται και πριν και µετά την κατασκευή όλων αυτών των
όπλων της βυζαντινής αυτοκρατορίας αυτό που δεν συναντούµε είναι να
χαρακτηρίζονται ως υγρόν πυρ.
Η αναφορά στην χρονογραφία του Θεοφάνη τοποθετείτε στο έτος 672\673
σελίδα 959 στα τέλη του 7 αιώνα χρονιά που αυτοκράτορας ήταν ο Κωνσταντίνος ο
∆΄. Σε αυτό το έτος περιγράφει την πορεία του στόλου των θεοµάχων που χάθηκε εξ
ολοκλήρου από µια δυνατή καταιγίδα στα µέρη του Συλαίου. Συνεχίζει και µας λέει
«Σουφιάν δε, ο υιός Αύφ, ο δεύτερος αδελφός, συνέβαλε πόλεµον µετά φλώρου και
πετρώνα και κυπριανού έχοντον δύναµιν Ρωµαικήν και κείτονται Άραβες χιλιάδες λ’»
και ακολουθεί το γνωστό απόσπασµα, «Τότε Καλλίνικος αρχιτέκτων από
Ηλιουπόλεως Συρίας προσφυγών τοις Ρωµαίοις πυρ θαλάσσιον κατασκεύασας τα των
Αράβων σκάφη ενέπρυσε και σύµψυχα κατέκαυσεν. Και ούτος οι Ρωµαίοι µετά νίκης
υπέστρεψαν και το θαλάσσιον πυρ εύρον ».
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Το 716\717 στη σελίδα 1072 στο κείµενο του θεοφάνη αναφέρετε ο όρος
υγρόν πυρ και πιθανολογώ πως είναι η πρώτη φορά που χρησιµοποιείτε, έχουν
περάσει από τότε 45 χρόνια «Ο δε ευσεβής βασιλεύς παράχρηµα τάς έµπειρους ναυς
κατ αυτών εκπέµψας από της ακροπόλεως τη θεία συµµαχία πυριαλώτους αυτάς
εποίησεν. Και αι µεν εις τα παράλια τείχη εµπείρίζονται απερρίφησαν, αι δε είς τα
παράλια τείχη εµπειριζόµεναι απερρίφησαν, αί δε είς τον βυθόν αύτανδροι
κατεποντίσθησαν, έτεροι δε µέχρι της οξείας και πλατείας νήσου λαυρίζουσαι
απηνέχθησαν. Έντευθεν ουν οι µεν της πόλεως θάρσος έλαβον , οι δε πολέµιοι
µεγάλως κατέπληξαν την του υγρού πυρός εγνωκότες δραστικοτάτην ενέργειαν ».
Λίγο πιο κάτω στο ίδιο έτος ο Θεοφάνης χρησιµοποιεί τον όρο Ρωµαϊκό πυρ, «Τω δέ
εαρινώ καιρώ κατέλαβε Σουφιάµ µετά του εν Αιγύπτω κτισθέντος στόλου, έχων
κατήνας σιτοφόρους υ΄ και δρόµονας. Και µαθών την του Ρωµαικού πυρός ενέργειαν
και παραδραµών την βιθυνίαν και αντίκρύ περάσας είς τον του καλού Άγρου λιµένα
προσώρµισεν ». Το 716 στο θρόνο ανέβηκε ο Λέων ο Γ΄. Ενώ 4 χρόνια πιο πρίν επί
Αναστάσιου Β το 713\714 στη σελίδα 1039 το κείµενο µας πληροφορεί για την
κατασκευή πυρφόρων διήρεων «Τούτο τω έτει εκούρσευσε Μασαλµας την Ρωµανίαν,
και σκυλεύσας την Γαλατίαν υπέστρεψε µετ’ αιχµαλωσίας σλύλων πολλών. Ο δέ
Αρτέµιος στρατηγούς ικανωτάτους προβαλλόµενος είς τά καβαλλαρικά θέµατα, και
λογιωτάτους εις τά πολιτικά, έν αδεία διετέλει…… Τότε ο βασιλεύς προσέταξεν ότι
έκαστος φροντίζετω τάς εαυτου δαπάνας εως του τριετούς χρόνου, ο δε τούτο
άπορων αποτρεχέτω της πόλεως. Έστησε δε επείκτας και ήρξατο κτίζειν δρόµωνάς τε
και διήρεις πυρσοφόρους και µεγίστας τριήρεις. Και τα παράλια δε ανεκαίνισε τείχη,
ωσαύτως δε και τα χερσαία, στήσας τοξοβαλίστρας και τετραρέας εις τους πύργους
και µαγγανικά και κατά το δυνατόν αυτώ τήν πόλιν οχυρώσας γεννήµατά τε πλείστα
είς τά βασιλικά όρια απέθετο και καθ’ εαυτόν ησφαλίσατο».
Κατά το έτος 725\726 επί Λέοντος Ά στο Θεοφάνη στη σελίδα 1098 ο όρος
αλλάζει και ο συγγραφέας βάζει τον όρο «σκευαστώ πυρί» αναλυτικά το κείµενο έχει
ως εξής, « Εν τούτοις ούν θείο κινούµενοι ζήλο στασιάζουσι κατ΄ αυτού µεγάλη
ναυµαχία συµφωνήσαντες Ελλαδικοί τε και οι των Κυκλάδων νήσων Κοσµάν τινα
συνεπόµενον έχοντες είς το στεφθήναι, Αγαλλιανός δε , τουρµάρχης των Ελλαδικών,
ηγείτο της στρατιάς , και Στέφανος. Οι και προσπελάσαντες τη βασιλίδι πόλει ιη΄ του
Απριλλίου µηνός της ι΄ ινδικτιωνος ηττώνται συµβάλόντες τοις βυζαντιής ,
εµπρησθέντον αυτών των νυών το σκευαστώ πυρί».

8

Τώρα στο χρονικό του Θεοφάνη στον τρίτο τόµο συναντούµε µια τέταρτη
ακόµα πιο σηµαντική αναφορά για το υγρό πυρ που είναι η κατάληψη της
µεσηµβρίας το έτος 812\813 στη σελίδα 1364 έτος που στο θρόνο ήταν ο Μιχαήλ Α΄
ο Ραγκαβές το αρχαίο κείµενο µας λέει τα εξής «Εύροντες γαρ αυτήν οι εχθροί
πεπλησµένην πάντων των οφειλόντων προς κατοίκησην ανθρώπων παρείνε
πραγµάτων , ταυτην εκράτησαν συν τη δεβελτώ , εν οις και σίφωνας χαλκούς εύρον
λς΄». Το κείµενο εδώ δίνει σηµαντικότατες πληροφορίες τόσο στον αριθµό των
σιφώνων που αυτό το στοιχείο µας επιβεβαιώνει όπως θα δούµε πιο κάτω για τις
δυνατότητες παραγωγής της βυζαντινής αυτοκρατορίας πέραν τούτου αποτελεί
σπάνιο αριθµητικό στοιχείο µέσα από τις πηγές που υπάρχουν για το υγρό πυρ.
Περισσότερο αυτό το κοµµάτι θα αποτελέσει έναυσµα για να υποστηρίξουµε
παρακάτω για την κατασκευή και άλλων µηχανών συγγενεύοντων µε την τεχνολογία
των µηχανών που χρησιµοποιούσανε υγρόν πυρ αλλά όχι για στρατιωτική χρήση
αλλά για κοινωνικές ανάγκες. Αυτό κατά συνέπεια οδήγησε σε άνοδο του βιοτικού
επιπέδου µια πολύ σηµαντική αλλαγή σε ένα τόσο νωρίς χρονικό διάστηµα που είναι
το έτος 800 πάνω κάτω. Βρισκόµαστε 103 χρόνια µετά και 148 χρόνια από την πρώτη
αναφορά του Θεοφάνη και 298 χρόνια πριν την αναφορά του Ιωάννη µαλλάλα την
αρχαιότερη επιβεβαιωµένη αναφορά χρήσης καυστικού µείγµατος µέχρι σήµερα από
την βυζαντινή αυτοκρατορία.
Παλαιότερη ακόµα πηγή βρίσκουµε από τον Ιωάννη µαλλάλα που µας λέει
για τους δρόµωνες που διήκει ο έπαρχος του πραιτορίου Μαρίνος το 515 µαλάλας
(έκδοση θορν σ 331-332)². Εκείνη την χρονιά αυτοκράτορας στο θρόνο ήταν ο
Αναστάσιος ο Α΄ 160 χρόνια πιο νωρίς από την αναφορά του Θεοφάνη. Αυτή είναι
και η πρώτη φορά που συναντάµε στο βυζάντιο για την χρήση εµπρηστικού
µείγµατος. Αυτό που είναι διακριτό είναι πως µε την πάροδο των χρόνων οι πηγές
γίνονται και πιο ακριβείς για το υγρόν πυρ δηλαδή δεν έχουµε απλές αναφορές για
την χρήση του αλλά συναντάµε αναφορές περί της σύστασης του µείγµατος πιο
ακριβές περιγραφές για την θέση του όπλου πάνω στο πλοίο.
Όπως για παράδειγµα στα ναυµαχικά των εκδόσεων κανάκη σελίδα 164.
Στην πέµπτη πραγµατεία του Βασιλείου πατρικίου και παρακοιµώµενου παράγραφος
14 «επίδε της πρώρας πλησίον εκατέρης τοις µέρεσι περίβολοι εµπεπηγµένοι ίστανται
δι΄ αι άγκυραι κρεµονται αι την ναυν ιστώσι χαλώµεναι. Επι δε της πρωρας ο σιφων
ος κατακόραξ λέγετε ενεργών όταν ωσιν αι νηες αντιπρωροι και δυο δε πλάγιοι
προσβάλλωσι». Αυτό το κείµενο χρονολογείτε γύρο στα 960 από τον A. Dain
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Naumachica, Παρίσι 1943, 15-23 (leonis VI sapientis de navali proelio) γύρο στα 288
χρόνια πριν την αναφορά του Θεοφάνη του 672\673.

2.ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οι

περισσότεροι

ιστορικοί

χωρίζουν

την

βυζαντινή

αυτοκρατορία

χρονολογικά σε τρείς περιόδους πρώιµη µέση και ύστερη. Η πρώιµη περίοδος
ξεκινάει από την επίσηµη µεταφορά της Ρώµης ίδρυση της το 324 µέχρι τα µέσα του
7 αιώνα µε την έναρξη των Αράβοβυζαντινών πολέµων. Η δεύτερη περίοδος αρχίζει
από τα τέλη του 7 αιώνα µέχρι την κατάκτηση της µικράς Ασίας από τους τούρκους
η µέχρι την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους σταυροφόρους το 1204. Η
Τρίτη περίοδος µέχρι το 1453 και την άλωση της Κωνσταντινούπολης³.
Η Κωνσταντινούπολη και τα στενά του Βοσπόρου δεν έχουν χαρακτηριστεί
όχι αδίκως σταυροδρόµι τριών ηπείρων. Εάν µελετήσουµε λεπτοµερώς τους χάρτες
θα δούµε πολλά σηµεία για την έκταση και περιοχές κτήσεις του βυζαντίου. Η
κυριαρχία στην ανατολική µεσόγειο ήταν κύρια και συνεχής µια και αποτελούσε τον
κύριος παράγοντα ζωτικό χώρο. Φαίνετε να ενδιαφέρετε για την ιταλική χερσόνησο
και να διατηρεί το ενδιαφέρον της για την ανατολή. ∆εν ήταν πάντος η µεγαλύτερη
σε έκταση αυτοκρατορία που έχουµε γνωρίσει ποτέ για την πραγµατικότητα θα
λέγαµε πως ήταν σε πολλές περιόδους περιορισµένης έκτασης. Πάντος διατηρούσε
υπό διαρκής κτήση τα βαλκάνια το αιγαίο και την µικρά Ασία.
Κοιτάζοντας λεπτοµερώς τους ιστορικούς χάρτες του βυζαντίου που έχουµε
στη διάθεση µας οι βυζαντινές κτήσεις καλύπτουν ένα µεγάλο εύρος χωρών της
µεσογείου όπως η Ελλάδα η Αίγυπτος η µικρά Ασία η Ιταλία βόρεια βαλκάνια Συρία
Ισραήλ. Στην Ασία τους πρώτους αιώνες του βυζαντίου αντίπαλος υπήρξε η περσική
αυτοκρατορία της δυναστείας των Σασσανιδών, πέραν των λαών του βορά όπως οι
γότθοι ακολούθησαν οι άραβες που απείλησαν το βυζάντιο και αργότερα οι δυτικοί
σταυροφόροι και τέλος οι Σελτζούκοι. Βλέπουµε λοιπόν πως οι κυριότεροι εχθροί
ήταν από την Ασία και η αντιπαράθεση µε αυτούς ήταν µακροχρόνια.
Βέβαια η επέκταση του βυζαντίου δεν περιορίστηκε από τις στρατιωτικές
κατακτήσεις αλλά µέσω του εµπορίου και της διπλωµατίας ήρθε σε επαφή µε πολύ
µεγάλους πολιτισµούς της Ασίας και της βόρειας Ευρώπης. Ειδικότερα για την Ασία
µέσω ενός εµπορικού δρόµου (µονοπάτι) που διέσχιζε δεκάδες πολιτισµούς είχε έρθει
σε επαφή µε τις χρυσοφόρες Ινδίες και µε την Κίνα.
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Μαζί µε τους γεωπολιτικούς χάρτες θα µπορούσαµε να δηµιουργήσουµε έναν
δικό µας χάρτη µε αναφορές που υπάρχουν για το υγρόν πυρ και γενικότερα
εµπρηστικών µειγµάτων και µηχανισµών. Επίσης θα προσθέταµε περιόδους και άλλες
χώρες και λαούς που έχουν χρησιµοποιήσει εµπρηστικούς µηχανισµούς ανα την
ιστορία. Αυτό το εγχείρηµα εκ πρώτης όψεως φαίνετε εύκολο άλλα µε τον καιρό θα
αποδεικνυόταν πολύ δύσκολο, λόγο της πληθώρας των πολιτισµών των περιόδων και
των τόπων που έχουν χρησιµοποιηθεί.

3.ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΩΑΝΝΗ ΣΚΥΛΙΤΖΗ
ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ

Το έργο του Ιωάννη σκυλίτζη ονοµάζετε σύνοψης ιστοριών και περιγράφει
θεµατικά τα γεγονότα από το 813 µέχρι και το 1057. Ο ίδιος έζησε την περίοδο του
11ου αιώνα. Οι υπάρχουσες εκδόσεις χρονολογούνται από το 1570 έκδοση από τον
j.b. Gabio. Λίγο πιο πριν το 1566 στην Βασιλεία εκδίδετε η edition princeps της
σύνοψης ιστοριών από τον G. Xylander. Μέχρι τον 19 αιώνα δεν είχαµε τίποτα
καινούργιο παρά µόνο την έκδοση του I. Bekker στη σειρά corpus scriptorium
historiae byzantinae της Βόννης (1838-1839). Το 1973 και ύστερα από δεκαετή
µελέτη 1962-1972 της χειρόγραφης παράδοσης ο γερµανός φιλόλογος Johannes
Thurn corpus functium historiae byzantinae. Στο έργο, κάθε κεφάλαιο είναι
αφιερωµένο σε κάθε αυτοκράτορα. Από το θάνατο του αυτοκράτορα νικηφόρου Α΄
(811) έως τη µακεδονική δυναστεία (867-1056)4.
Ο Γεώργιος Κεδρηνός συγγραφέας ό οποίος στα τέλη του 11ου αιώνα µε τις
αρχές του 12ου συνέθεσε µια χρονογραφία ( µε τον ίδιο τίτλο Σύνοψις Ιστοριών) από
κτήσεως κόσµου µέχρι το 1057 στην όποια για τα γεγονότα από το 813 µέχρι και το
1057 ενσωµάτωσε αυτούσιο το έργο Σύνοψις ιστοριών του Ιωάννη Σκυλίτζη. Στο
προοίµιο του έργου αναφέρει τον Ιωάννη Σκυλίτζη ως ο πρωτοβεστιάριος Ιωάννης ο
Θρακήσιος το επώνυµων. Για την ζωή του την κοινωνική του θέση ξέρουµε πως είχε
τον τίτλο κουροπαλάτα. Ξέρουµε πως έφυγε από την γενέτειρα καταγωγής του και
έφτασε στην Κωνσταντινούπολή όπου εκεί κατέλαβε µια σειρά από πολύ σηµαντικά
αξιώµατα. Παρόλα αυτά γνώσεις για την οικογένεια του πριν φτάσει στην
Κωνσταντινούπολη δεν έχουµε κάποιες συγκεκριµένες. Στον τίτλο της υπόµνησης
του προς τον Αλέξιο Κοµνηνό λέει (υπόµνηση του κουροπαλάτου και µεγάλου
δρουγγαρίου της βίγλης Ιωάννου του θρακησίου, µετά την περί µνηστείας νεαρά
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γενοµένη προς αυτόν βασιλέακύριον Αλέξιον περί τινός αµφιβολίας επί ταύτη
αναφυείσης)5.
Εδώ θα πρέπει να αναφέρουµε τους αυτοκράτορες ονοµαστικά από το 811
µέχρι το 1056. Είναι ο Σταυράκιος 811 , Μιχαήλ ο Ραγκαβές (811-813), Λεων Ε΄
(813-820) , Μιχαήλ Β΄ (820-829) Θεόφιλος (829-842), Μιχαήλ Γ΄ (842-867),
Βασίλειος Α΄ (867-886) , Λεων ς΄ (886-912), Αλέξανδρος (912-913), Κωνσταντίνος
Ζ΄ (913-959), Ρωµανός Λεκαπηνός (920-944), Ρωµανός Β΄ (959-963), Νικηφόρος Β΄
Φωκάς(963-969), Ιωάννης Α΄ Τζιµισκής (969-976), Βασίλειος Β΄ (976-1025),
Κωνσταντίνος Η΄ (1025-1028), Ρωµανός Γ΄ Αργυρός (1028-1034), Μιχαήλ ∆΄ (10341041), Μιχαήλ Ε΄(1041-1042), Ζωή και Θεοδώρα 1042, Κωνσταντίνος Θ΄ ο
µονοµάχος (1042-1055), Θεοδώρα (1055-1056) και Μιχαήλ ς΄ (1056-1057).
Σε αυτό το σηµείο να κάνουµε µια µικρή περιοδολόγηση από το 811 µέχρι και
το 1056. Ας ξεκινήσουµε από πιο νωρίς από την περίοδο από το 717 µέχρι και το 867
η οποία έχει ονοµαστεί περίοδος ανασύστασης. Η περίοδος που περιγράφει το
ιστορικό κείµενο εκτείνετε σε πολλούς αιώνες. Η εποχή από το 867 µέχρι το 1025
έχει χαρακτηριστεί περίοδος ακµής.. Ενώ τέλος από το 1025 έως και το 1081
χαρακτηρίστηκε ως υπονόµευση6.
Το χειρόγραφο βρίσκετε στην εθνική βιβλιοθήκη της Ισπανίας στην Μαδρίτη
στην υπ΄ αριθµό vitr 000026-002 0078.jpg σελίδα συναντάµε την αναπαράσταση που
µας ενδιαφέρει. Συνολικά µπορούµε να βρούµε 00492 σελίδες διαθέσιµες
αναπαραστάσεις το χειρόγραφο το συναντούµε στο γράµµα σ στους συγγραφείς.
Γενικότερα το έργο είναι γεµάτο από ενδιαφέρουσες αναπαραστάσεις που
περιγράφουν την ιστορία του 9 και 10 και 11 αιώνα. Στις αναπαραστάσεις , µπορεί
κανείς να βρει ενδιαφέροντα στοιχεία. Το χειρόγραφο είναι γεµάτο από µάχες αλλά
περιγράφει και άλλα γεγονότα. Στην εργασία χρησιµοποιούµε την αναπαράσταση
στην υπ΄ αριθµόν 0078 σελίδα αλλά δεν δίστασα να χρησιµοποιήσω και άλλες
αναπαραστάσεις από το χειρόγραφο για να ενισχύσω διάφορες απόψεις και
συµπεράσµατα πάνω στο υγρόν πυρ και την Βυζαντινή κοινωνία.
Το έργο είναι προσκείµενο των αυτοκρατόρων η ιστορία που γράφει είναι
γεγονότα µε βάση τις βασιλείες δεν είναι απλή χρονολόγηση είναι θα λέγαµε µια
αυτοκρατορική διήγησης το βλέµα και η αντιµετώπηση των γεγονότων γίνετε µέσω
της αυτοκρατορικής ηγεµονικής σκοπιάς δεν πορεύετε από το λαό αλλά από τον
αυτοκράτορα.
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4.ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΥ
ΤΟΥ ΣΚΥΛΙΤΖΗ

Αναλύω και υποστηρίζω πως αυτό το όπλο που αναπαριστάτε στο σχέδιο του
χειρογράφου,

ικανοποιεί πολύ καλύτερα την περιγραφή του χειροσίφονα που

αναφέρετε στο αρχαίο κείµενο των ναυµαχικών, από ότι άλλες αναπαραστάσεις που
έχουν χαρακτηριστεί πως σε αυτές απεικονίζετε ο χειροσίφον. Γιατί φαίνεται
ξεκάθαρα να εκτοξεύετε η φωτιά από τον µηχανισµό πράγµα που σε άλλες
αναπαραστάσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως αναπαραστάσεις του χειροσίφονα η
υγρόν πυρ δεν διακρίνετε καθόλου το στοιχείο της φωτιάς στο βαθµό που
παρατηρείτε στο χειρόγραφο Σκυλίτζη. Ο χειροσίφον είναι στρατιωτικό όπλο έχουµε
µια ξεκάθαρη πολεµική αντιπαράθεση ενώ σε ότι έχει προταθεί ως χειροσίφον δεν
απεικονιζετε καµία µάχη δεν παρατηρώ καµία στρατιωτική αντιπαράθεση.
Προσωπικά θα έδινα µεγάλη σηµασία και αξία του χειρογράφου του Σκυλίτζη
και θα το χαρακτήριζα ως το µεγαλύτερο εύρηµα κλασικής αναπαράστασης του
υγρού πυρός και ένα από τα µεγαλύτερα χειρόγραφα αναπαραστάσεων βυζαντινής
ιστορίας , δεκάδες βιβλία είναι εµπλουτισµένα από αυτό το χειρόγραφο. Αποτελεί
επίσης και την πιο γνωστή αναπαράσταση παγκοσµίως. Η συστηµατική έρευνα και
µελέτη του υγρού πυρός είναι ζωτικής σηµασίας σε πολλούς τοµείς για την
κατανόηση του επιπέδου γνώσης και ικανοτήτων του αρχαίου και µεσαιωνικού
κόσµου. Ο µηχανισµός στο έργο τέχνης φαίνεται να είναι ένας µικρός κυλινδρικός
µηχανισµός, στο µέγεθος του αγκόνα του ανθρώπινου χεριού. Οι φλόγες που
εκτοξεύει το µηχάνηµα αυτό ανοίγουν σε µήκος και πλάτος η απόσταση εκτόξευσης
του πυρός φτάνει τα µερικά µέτρα. Το χρώµα που χρησιµοποιεί και για τα κουπιά και
για το κατάρτι όσο και για τον µηχανισµό ο καλλιτέχνης είναι το ίδιο. Από τις πηγές
το µέταλο κατασκευής των σιφων είναι χάλκινο πολύ πιθανόν και ο χειροσίφωνας να
είναι και αυτός από χαλκό τότε και τα κουπιά και το κατάρτι είναι επενδεδυµένα µε
χαλκό αλλά το χρώµα είναι πιο κοντά στο κίτρινο και το κίτρινο είναι συνήθως το
χρώµα του χρυσού. Μπορεί λοιπόν να είναι επενδεδυµένα µε χρυσό. Κοιτάζοντας
περισσότερο το χειρόγραφο και τις άλλες του αναπαραστάσεις παρατήρησα πως η
ίδια απόχρωση διακρίνετε σε διάφορα αντικείµενα που κατά κανόνα είναι χρυσά.
Στο βυζαντινό πλοιάριο βρίσκονται έξι άτοµα τα οποία δεν φαίνετε να φοράνε
την επίσηµη στρατιωτική ενδυµασία που βλέπουµε σε άλλες σελίδες του
χειρόγραφου , αλλά διακρίνονται ενδύµατα, όπως ένας χρυσοποίκιλτος θώρακας.
13

Είναι µια αψιµαχία στη θάλασσα ανάµεσα σε δύο πλοιάρια τα όποια είναι δύο µικρές
βάρκες µήκους µερικών µέτρων που µπορούν να χωρέσουν λίγους άνδρες. Στους
αντίπαλους µπορώ να διακρίνω τρείς άνδρες. Ίσως το πιο αµφιλεγόµενο σηµείο
βρίσκετε στο ότι το µηχάνηµα δεν φαίνετε να έχει κάποιο είδος τροφοδοσίας. Ακόµα
ότι παρατηρούµε, είναι κατά µέτωπο επίθεση, οι αντίπαλοι να αντιµετωπίζουν
αγέρωχα τον θάνατο να µην δειλιάζουν και να µην βουτάνε στην θάλασσα. Συν του
ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν κοινή ενδυµασία. Αντίθετα οι αντίπαλοι φαίνετε να
φοράνε µαύρα. Μια άλλη παρατήρηση είναι πως όλοι οι άνδρες φαίνετε να φέρουν
γένια.
Το βυζαντινό πλοιάριο έχει πλοηγό. Ενώ το δεύτερο φαίνετε να µην έχει
πλοηγό , δεν υπάρχει κάποιος στο πίσω µέρος για να χειρίζεται το τιµόνι. Ο άντρας
που φέρει ένα δόρυ φαίνεται να είναι πιο σηµαντικός από τους υπόλοιπους.
∆ιακρίνετε διαφορά και στην κατασκευή των δύο βαρκών. Το περιστατικό πρέπει να
είναι κάποια αψιµαχία ανάµεσα σε βυζαντινούς και Σαρακηνούς πειρατές.

ΕΙΚΟΝΑ 1 Η ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ

Η βυζαντινή βάρκα µπορεί να είναι µικρή βοηθητική λέµβος ενός δρόµωνα
που είναι γνωστή ως σανδάλιον ναυκέλια (navicula) η ναύκλαι (naviculae)7. Το
περιστατικό αυτό µπορεί να µην είναι τόσο απλό µπορεί να είναι µονοµαχία δύο
αρχηγών και όποιος νικήσει να κριθεί η µάχη υπέρ του και να αποφευχθεί το
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αιµατοκύλισµα. Ακόµα µπορεί να βλέπουµε την συνάντηση δυο µικρών ανιχνευτικών
αποσπασµάτων (scouts) που είχαν βγει για αυτό το λόγο.
Από το χρώµα που χρησιµοποιεί ο καλλιτέχνης στη φωτιά µπορούµε να
πάρουµε άλλο ένα στοιχείο µπορούµε να υποθέσουµε τον βαθµό θερµότητας της
φωτιάς και το πιθανό υλικό παραγωγής της φωτιάς. Επίσης ο πρώτος άνδρας από την
εχθρική βάρκα φαίνετε να κρατάει κάτι στα χέρια του εκ πρώτης όψεως φαίνετε σαν
ένα βιβλίο. Επίσης η εχθρική βάρκα φαίνετε να φέρει στο πίσω µέρος ένα ενδιαφέρον
στοιχείο για ανάλυση. Αφού έχουµε δυο αντιµέτωπες βάρκες αυτό σηµαίνει πως είτε
οι ακτές δεν µπορεί να ήταν µακριά είτε είναι βοηθητικά µεγαλύτερων πλοίων. Το
περιστατικό απεικονίζετε να γίνετε τη µέρα, µπορούµε να επισηµάνουµε πως το όπλο
δεν ήταν τόσο µυστικό η δεν καλυπτόταν από κάποια µυστικοπάθεια. Η µάχη µε
βάρκες και χρήση κουπιών σηµαίνει πως η διάρκεια της αναµέτρησης δεν είναι
µεγάλη.
Πολύ πιθανόν τα πλοία που φέρουν τέτοιους µηχανισµούς δηλαδή
χειροσίφωνες να είναι υπερπολυτελέστατα. Γιατί η βυζαντινή βάρκα από την
απεικόνιση της φαίνετε να είναι υπερπολυτελέστατη. Ο τύπος πλοίου που ικανοποιεί
όλη αυτή την πολυτέλεια ονοµάζετε πάµφυλό και σε αυτό βρίσκονται πάνω του οι
καλύτεροι στρατιώτες. Εκεί βρίσκετε και ο στρατηγός είναι πολύ πιθανόν να φέρει
και τους καλύτερους τεχνολογικά µηχανισµούς. Κάτι ακόµα για τα πάµφυλα είναι
πως τα πλοία αυτά µπορεί να είναι πλοία που έχουν διακριθεί στη µάχη και έχουν
πολλές νίκες έτσι να δίνετε εντολή για καλλωπισµό. Όσον αφορά το πλήρωµα όταν οι
πηγές µας λένε για τα καλύτερα πληρώµατα τους πιο καλούς άνδρες πρέπει να είναι
οι βετεράνοι αυτοί που έχουν διακριθεί σε µεγάλες µάχες και έχουν µείνει στη ζωή.
Άρα το πιθανότερο είναι πως η βυζαντινή βάρκα, πρέπει να προέρχεται από ένα τόσο
σηµαντικό πλοίο του βυζαντινού ναυτικού.
Σ΄ αυτό το σηµείο να επισηµάνω ένα χαρακτηριστικό ζωγράφων έργων τέχνης
που µέσα στα έργα τέχνης τους αναπαριστούν τον εαυτό τους. Είναι πολύ πιθανόν
στις αναπαραστάσεις στο χειρόγραφο να έχει ζωγραφίσει τη µορφή του ο δηµιουργός.
Αυτή η εικόνα η αναπαράσταση που βλέπουµε δεν είναι τόσο απλή σε
σηµασία και νοήµατα. Θα µπορούσε κανείς να πει πως βλέπουµε κάτι που δεν το
έχουµε αντιληφθεί και δεν το έχουµε περιγράψει πλήρως, είναι µια τεχνολογική
πρωτοπορία εκείνη την εποχή που µπορεί να παραλληλιστεί σε νόηµα µε διάφορες
απεικονίσεις αρχαίων και νεώτερων χρόνων που προκαλούν ερωτηµατικά στους
διάφορούς µελετητές εδώ και πολλά χρόνια. Στην αρχή υπέθετα πως η
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αναπαράσταση έχει πολλά στοιχεία φανταστικά αλλά η αρχαιολογική έρευνα µέσα
από τα κείµενα των πηγών µπόρεσε να αναπαραστήσει ένα αραβικό χειροσίφωνα
(zaraga) που µας λέει πως ότι βλέπουµε είναι αληθινό και εφικτό είναι πιθανόν
απόλυτο στοιχείο αρχαίας τεχνολογίας. Μπορεί να αποτελέσει την αρχή για την
ανακατασκευή του αναπαρισθέν χειροσίφονα στο χειρόγραφο.

5.ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Αυτό που θέλω να επισηµάνω είναι πως το όλο παρασκεύασµα µπορεί να
είναι διαφορετικό και πρωτότυπο κατά βάση πιο καυστικό από αυτά τα
παρασκευάσµατα που γνωρίζουµε σήµερα και έχουν σαν σκοπό την δηµιουργία της
φλόγας όπως το φωτιστικό πετρέλαιο. ∆ηλαδή η θερµοκρασία καύσης που
επιτυγχάνονταν µπορεί να είναι πολύ πιο µεγάλη από αυτές που µέχρι τώρα
γνωρίζουµε και το υλικό να είναι άγνωστο διαφορετικού τύπου αλλά ο βαθµός της
φωτιάς να ξεπερνάει την φαντασία και τα µέχρι σήµερα στάνταρντ και δεδοµένα και
να φτάνει σε πολλές χιλιάδες βαθµούς κελσίου.
Σκεπτόµενος πως δεν είναι και πολύ εύκολο να καεί ένα πολεµικό πλοίο
ακόµα και από ξύλο έαν η φωτιά που θα ρίπτατε δεν είναι πάρα πολύ δυνατή. ∆εν
παίρνει εύκολα φωτιά το πλοίο και εάν προσθέσουµε την ύπαρξη ναυτών που θα
προσπαθούσαν να σβήσουν τη φωτιά. Αλώστε τα πλοία που κατασκευάζονταν δεν
κατασκευάζονταν για να καίγονται από την φωτιά αλλά κατασκευάζονταν για να
αντέχουν την φωτιά πέραν τούτου τα πλοία για να ταξιδέψουν περνάγανε από
καλαφάτισµα δηλαδή το σφήνωµα ενός τύπου σχοινιού στις εγκοπές των ξύλων και
ύστερα τα περνάγανε µε πίσα και γίνονταν στεγανά και άντεχαν στην θάλασσα.
Αυτό γίνονταν για το κάτω µέρος του πλοίου καρίνα ενώ για το πάνω µέρος
πρέπει να υπήρχε ειδική ουσία που βάφονταν κάτι σαν το λούστρο που περνάµε
σήµερα στα ξύλα για να γυαλίσουµε. Τα πλοία καλύπτονταν µε βρεγµένα δέρµατα
και αλείφονταν µε όξος8. Πρέπει να το συναντάµε στα πιο καλά πολεµικά πλοία είναι
και αυτό άλλο ένα στοιχείο πολυτέλειας µπορεί να χαρακτηρίζει τα πάµφυλα. Με
αυτές τις ενέργειες το πλοίο µπορούσε να αντέξει στην τεράστια θερµοκρασία από τα
αντίπαλα όπλα, έτσι λοιπόν τα διάφορα πλοία θωρακίστηκαν από την φωτιά.
Άλλο ένα πρόσθετο στοιχείο είναι πως το υγρό το όποιο υποθέσαµε ότι έχει
µεγαλύτερη θερµοκρασία καύσης πρέπει να ήταν υψηλά εύφλεκτο και ασταθή
δηλαδή να έπαιρνε εύκολα φωτιά πολλές φορές χωρίς την ανθρώπινη παρέµβαση από
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µόνο του από τη φυσική το φαινόµενο αυτό λέγετε αυτανάφλεξη. Πιστεύω πως
υπήρχε µεγάλος κίνδυνος ατυχηµάτων. Οι τρόποι µεταφοράς και χώροι αποθήκευσης
πρέπει να ήταν ειδικοί, λόγο αυτού του κινδύνου. Φαίνετε το υγρόν πυρ να
µεταφέρονταν µε κοντάρια µέσα σε πήλινα δοχεία9.
Σκοπός του υγρού ήταν να το φτιάξουν όσο πιο καυστικό και πιο επικίνδυνο
θανατηφόρο για τον εχθρό γίνονταν , γι΄ αυτό και οι αρχαίοι κατασκευαστές δεν
δίστασαν να συνδυάσουν όχι µόνο πολλών τύπων υλικά που προκαλούν φωτιά αλλά
και όπως λένε οι πηγές να προσθέσουν και δηλητηριώδη φίδια και υλικά
διαφορετικά. Για παράδειγµα προκαλούσαν πολύ πιο βαριά εγκαύµατα στους εχθρούς
για να έχει ο εχθρός της πιο µεγάλες απώλειες , αυτό σηµαίνει πως το µοίγµα
εµπεριέχει υλικά καυστικά που προκαλούν εγκαύµατα στο δέρµα . Το ανθρώπινο
δέρµα µε την απλή και παρατεταµένη επαφή µε βλαβερές χηµικές ουσίες η άλλες
αλιώνετε και καταστρέφετε σε µεγάλο βαθµό. Αυτή η διαύγεια των αρχαίων το να
προσθέτουν περισσότερα υλικά είναι ένας πρότυπος συνδυασµός εκρηκτικών όπλων
και χηµικών όπλων και οδηγούµαστε σε ένα όπλο ακόµα πιο θανατηφόρο.
Επίσης πρέπει να γίνει κατανοητή η διαφορά ανάµεσα σε θερµοκρασία
καύσης και σε έκταση πυρός κατά την έκρηξη. Μια έκρηξη µπορεί να είναι πιο
εκτενής αλλά µπορεί να µην έχει ανώτερη θερµοκρασία καύσης από µια άλλη έκρηξη
που είναι περιορισµένης έκτασης. ∆ηλαδή αυτό που θέλω να επισηµάνω είναι πως
δεν µιλάω για µεγαλύτερη σε έκταση έκρηξη άλλα για συνήθης έκταση έκρηξη πολύ
µεγαλύτερης καύσης, στην περίπτωση που το µείγµα χρησιµοποιείτε µε αυτό τον
τρόπο. ∆ηλαδή στην περίπτωση που το µείγµα ρίπτετο η εκτοξεύετο. Άλλη µια
διαφορά που πρέπει να επισηµάνω είναι η διαφορά στην έκρηξη και στην δηµιουργία
φωτιάς που διασπείρατε.
∆εν θα πρέπει να αποκλείουµε και άλλα υλικά που έχουν σχέση µε τη φωτιά
όπως το υγρό αέριο και τα παράγωγα του όπως το προπάνιο το βουτάνιο καθώς και
διάφορα έλαια. Γενικά καυστικά υγρά όπως οξύ και υλικά που να προκαλούσαν
κάψιµο. Άλλα πέραν τούτου το υγρό αέριο η κάποιος τύπος υγρού αερίου είναι το
υλικό που θα µπορούσε να ικανοποιήσει την περιγραφή του µηχανισµού και τις
ιδιότητες του από τα αρχαία κείµενα και την αναπαράσταση. Για το ζήτηµα αυτό
υπάρχει µια εκτενής αναφορά περί των επικρατέστερων απόψεων στο θέµα της
σύστασης του υγρού πυρός, στο βιβλίο του Θεόδωρου κορρέ στο πρώτο κεφάλαιο
στη σελίδα 25. Για να γίνω ξεκάθαρος το πρώτο πράγµα που υποστηρίζω είναι η
θερµοκρασία καύσης πόσους βαθµούς κελσίου φτάνει αυτή η φλόγα που βλέπουµε
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ξεκάθαρα στην αναπαράσταση στο χειρόγραφο Σκυλίτζη. Υποστηρίζω πως πρέπει να
είναι πολλούς βαθµούς κελσίου ανώτερη η θερµοκρασία απ ότι εµείς νοµίζουµε.
Ύστερα αυτό που επισηµαίνω είναι πως το υλικό µπορεί να είναι πρωτότυπο. ∆εν
µπορώ να αφήσω κανένα υλικό και παράγωγο που υπάρχει την σήµερο ηµέρα εκτός
έρευνας αλλά δεν µπορώ να αµφισβητήσω τα δοσµένα στοιχεία που µου λένε πως η
νάφθα είναι κυρίαρχο στοιχείο και άρα το πετρέλαιο είναι το πρώτιστο στοιχείο τι
µπορώ όµως να πω και για το πετρέλαιο πως δεν ξέρω µε ακρίβεια τη σύσταση αυτού
του υλικού και δεν µπορώ να αποκλείσω κανένα από τα παράγωγα του. Αλλά
µελετώντας προσεκτικά και παρατηρώντας το χρώµα αυτής της φλόγας στην
απεικόνιση στο χειρόγραφο µπορώ να υποθέσω ποια υλικά δηµιουργούν το ίδιο
χρώµα στην καύση τους. Γιατί το χρώµα στη φωτιά δεν δηλώνει µόνο το πόσους
βαθµούς κελσίου είναι η φωτιά το βαθµό θερµότητας την ένταση της φωτιάς αλλά
και το υλικό που παράγει αυτό το χρώµα της φωτιάς. Πολύ πιθανόν να γίνετε κάποιο
είδος πυρόλυσης, που έτσι ονοµάζετε στη φυσική η διαδικασία που παράγει αέριο
από το πετρέλαιο θα λέγαµε σαν ένα είδος απόσταξης. Στην πραγµατικότητα δεν
µιλάµε παρά για ένα είδος απόσταξης πετρελαίου. Με αποτέλεσµα το υγρό που
παράγετε να είναι πολύ πιο καθαρό και κατά συνέπεια πολύ πιο εύφλεκτο και
καυστικό.
Στα αρχαία κείµενα και πηγές περιγράφονται διαφορετικού τύπου νάφθας, για
παράδειγµα στον αρχαίο γεωγράφο Στράβων από τις εκδόσεις κάκτος στη σελίδα 58
στον τόµο 16 (Ασυρία-Βαβυλονία-Περσία) το αρχαίο κείµενο µας λέει τα παρακάτω
«Γίνετε δ εν τη Βαβυλώνια και άσφαλτος πολλή, περί ής Ερατοσθένης µεν ούτος
είρηκεν ότι η µεν υγρά ην καλούσιν ναφθαν , γίνετε εν τη σουσίδη η δε ξηρά
δυνάµενη πήτεσθαι εν τη βαβυλώνια. Ταύτης δ΄ εστίν η πηγή του Εφράτου πλησίον.
Πληµµυρόντος δε τούτου κατά τας των χιονών τήξεις και αυτή πληρούτε και
υπερχύσιν εις τον ποταµόν λαµβάνει. Ένταυθα δε συνιστάνται βώλοι µεγάλαι προς
τας οικοδοµάς επιτήδιαι τας δια της οπτής πλήνθου.΄ άλλοι δε και την υγράν εν τη
Βαβυλωνία γίνεσθαι φασι. Περί µεν ουν της ξηράς είρηται πόσον το χρήσιµον το εκ
των οικοδοµίων µάλιστα. Φασί δε και πλοία πλέκεσθαι, εµπλασθέντα δ΄ ασφάλτο
πυκνούσθαι. Την δε υγράν ην νάφθαν καλούσι , παράδοξον έχειν συµβαίνει την
φύσιν. Προσαχθείς γαρ ο νάφθας πυρί πλησίον αναρπάζει το πυρ , καν επιχρίσας
αύτω σώµα προσαγάγης , φλέγεται. Σβέσαι δ΄ ύδατι ουχ οιόν τε (εκκαίεται γαρ
µάλλον) πλήν εί πάνυ πολλώ, αλλά πηλώ και όξει και στυπτήρια και ιξώ πνίγεις
σβέννυται. Πείρας δε χάριν φασίν Αλέξανδρον έν λουτρώ προσχέαι παιδί του νάφθα
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και προσαγάγειν λύχνον. Φλεγόµενον δε τον παίδα εγγύς έλθειν του απολέσθαι , πλήν
πολλώ σφόδρα καταντλούντες τω ύδατι εξίσχυσαν και διέσωσαν οι περιεστώτες.
ποσειδώνιος δε φησι του εν τη βαβυλονία νάφθα τας πηγάς τας µεν είναι λευκού τάς
δε µέλανος. Τούτων δε τάς µέν είναι θείου υγρού ( λέγω δε τάς του λευκού. Ταύτας δ΄
είναι τας επισπώσας τάς φλώγας), τας δε του µέλανος άσφάλτου υγράς , ω άντ έλαίου
τους λύχνους κάουσι». Στο αρχαίο κείµενο βρισκόµαστε στα πρώτα έτη µετά την
γέννηση του χριστού , είναι γύρο στα 680 χρόνια πριν την εφεύρεση του Καλλίνικου
και µισός αιώνας πριν την αναφορά του Ιωάννη Μαλλάλα. Αυτό που
πληροφορούµεθα από το κείµενο είναι το ότι οι αρχαίοι πληθυσµοί σταµάτησαν να
χρησιµοποιούν λάδι και ξεκίνησαν να χρησιµοποιούν πετρέλαιο στα λυχνάρια τους
µε τελικό συµπέρασµα να µπορούµε να πούµε πως διακρίνουµε µια σηµαντική
πολιτισµική αλλαγή εκείνη την περίοδο της επιλογής των αρχαίων πολιτισµών του
πετρελαίου για τις πρώτες τους ανάγκες µε έποµενη συνέπεια το πετρέλαιο να
αποτελεί στοιχείο της καθηµερινότητας από τις αρχές των πρώτων ετών µετά την
γέννηση του χριστού.
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ΕΙΚΟΝΑ 2 ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ∆ΕΥΤΕΡΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.5 ΣΤΟ ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΕΛΙ∆Α 21:
ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ∆ΟΥΜΕ ΠΩΣ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΕΙΝΑΙ

ΑΜΕΣΑ

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟ

ΣΤΟΥΣ

ΑΡΧΑΙΟΥΣ

ΛΑΟΥΣ.

Η

ΕΙΚΟΝΑ

ΠΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΜΕ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΣΧΗΜΑΤΙΘΕΝ ΚΟΝΟΣ ΑΠΟ Υ∆ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ.

Αυτό που θέλω να επισηµάνω κλείνοντας αυτό το κεφάλαιο είναι πως η
πληθώρα των υλικών είναι τόσο µεγάλη που η πολυπλοκότητα των συνδυασµών που
µπορούµε να έχουµε είναι τεράστια που ο κάθε τόπος περιοχή µπορεί να παράγει
διαφορετικό εκρηκτικό µείγµα. Καθώς και οι ονοµασίες κάποιων από τα υλικά που
αναφέρονται στις πηγές µπορεί να µην είναι ακριβώς τα ίδια µε τα σηµερινά
παραγόµενα.
Θεώρησα χρήσιµο για το τέλος να παραθέσω δύο πίνακες για να δώσω ένα
καλύτερο νόηµα των θερµικών ιδιοτήτων των υλικών.

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΥΣΕΩΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ
(σε kcal/kgr)
πετρέλαιο

11000

ανθρακίτης

8500

Υγραέριο (υγρό)

11000

κωκ

7000

Φυσικό αέριο

11000

λιγνήτης

4000

10600

ξύλο

3500

(υγρό)
βενζίνη

Παρµένος από το βιβλίο θεµότητα σελ 195 κεφάλαιο 14 θερµικές µηχανές

∆ΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ
(σε 10-3 cal.sec-1.cm-1.k-1)
ΣΤΕΡΕΑ (σε 20 °c)
Άργυρος………………………...……1000 Γυαλί………………………..…………2
Χαλκός…………………………….….930

Τούβλα…………………….………...1,5

Αργίλιο………………………....…..…480

Αµίαντος……………………….……0,4
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Σίδηρος………………………………..160 Ξύλο……………………………..…..0,3
Χάλυβας………………………………100

Φελλός……………………...……….0,1

Νεάργυρος……………………….……..70 Υαλοβάµβακας………………..…….0,1
Σκυροκονίαµα …………………….....….2

Πίληµα από µαλλί………………….0,05

ΥΓΡΑ ( σε 20 °c)
Νερό………………………………....1,4

Ορυκτέλαιο……………………………0,3

ΑΕΡΙΑ (υπό πίεση 1 atm και θερµοκρασία 20 °c )
Υδρογόνο……………………………0,44 Αέρας……………………………..0,064

Παρµένος από το βιβλίο θερµότητα σελίδα 223 κεφάλαιο διάδοση της
θερµότητας.

6.ΝΑΥΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

Όταν πρωτοξεκίνησα να γράφω για το όπλο έδωσα τον τίτλο ναυτική
πρωτοπορία για να περιγράψω το πόσο πολύ µπροστά είναι το ναυτικό του βυζαντίου
µε ένα τέτοιο όπλο και τις δυνατότητες που αποκτάει. Με τον καιρό όµως και όσο
µελετούσα παρατήρησα ότι δεν είναι πια µόνο πρωτοπορία ναυτική άλλα έδω
υπάρχουν πολλά παγκόσµια ρεκόρ που µπορούµε να διακρίνουµε γι αυτό το όπλο που
ισχύουν τόσο στη θάλασσα όσο και στην ξηρά.
Η ισχύς ενός σύγχρονου ναυτικού χαρακτηρίζετε από την δύναµη πυρός όταν
λέµε δύναµη πυρός εννοούµε το σύνολο της καταστρεπτικής ισχύς όλων των όπλων
που διαθέτουµε και προκαλούν φωτιά και έκρηξη. Το χαρακτηριστικό το συναντάµε
στο βυζαντινό ναυτικό αποκτά την ικανότητα αυτή µε την προσθήκη του υγρού
πυρός. Ένα στοιχείο που θα µπορούσαµε να πούµε πως είναι πρωτόγνωρο για τα
δεδοµένα, ιστορικά αλλάζει την τακτική στην ναυµαχία και τον πόλεµο στην
θάλασσα. Μερικούς αιώνες πιο πριν από τις πρώτες ναυµαχίες του δυτικού
πολιτισµού. Το βυζαντινό ναυτικό διέθετε την ανωτερότητα και την ικανότητα, του
να διαθέτει ένα ναυτικό µε δύναµη πυρός. Σύµφωνα µε τις πηγές και τα όπλα τα
οποία περιγράφουνε και περιείχαν υγρόν πύρ όπως οι χύτρες που εκτοξεύονταν
γεµάτες µε υγρόν πυρ, καθώς και ο σιφών µπορούµε να δούµε άλλα δύο στοιχεία
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όπως είναι η οµοβροντή δηλαδή η πληθώρα των βλητικών όπλων ήτανε τόσα πολλά
που δεν είχαµε συναντήσει ξανά. Ακόµα η βλητική ικανότητα δηλαδή η απόσταση
που έχει το όπλο και µπορεί να πλήξει το εχθρικό πλοίο. Περεταίρω άλλαξε τις
δυνατότητες του πολεµικού πλοίου απέναντι και σε στόχους στη ξηρά.
Αλλά στο θέµα της δύναµης πύρος εάν η υπόθεση µου είναι όντος σωστή θα
είχαµε σαν συµπέρασµα πως το εκπληκτικό στοιχείο του να έχουµε ένα όπλο µε πολύ
µεγαλύτερη δύναµη πυρός από κάθε άλλο όπλο που έχει φτιάξει ο άνθρωπος µέχρι
τότε. Αφού το όπλο φαίνετε να είναι πολύ πιο ισχυρό απ΄ ότι εµείς µέχρι τώρα
νοµίζουµε αλλά πέραν τούτου το όπλο µπορεί να είναι και το πιο περίπλοκο.
Έχει πολλά παγκόσµια ρεκόρ να φανταστούµε αιώνες πιο πριν ένα όπλο να
έχει κατασκευαστεί και να έχει αντιστοίχως η πλησίον την δύναµη πυρός των
µετέπειτα πυροµαχικών είναι στοιχείο εξωπραγµατικό για την αντίληψη και τις
γνώσεις για το πώς βλέπουµε το παρελθόν γιατί η ιστορία θα πρέπει να έχει ως σκοπό
το να σώσει τον κόσµο και την ανθρωπότητα από τους κινδύνους που κείτονται
µπροστά. Στα δυο παραπάνω συµπεράσµατα πρέπει να επισηµάνουµε πως ισχύουν
περισσότερο στη βαρύτερη µορφή του όπλου που είναι ό σιφών.
Πρέπει να επισηµάνω πως ο µηχανισµός πρέπει να είναι πιο τεχνολογικά
προηγµένος σύµφωνα µε τα δεδοµένα της εποχής εκείνης απ΄ότι εµείς υποθέτουµε.
Είναι πολύ πιθανόν να φέρει µηχανικές ιδέες και τεχνικές που εµείς δεν γνωρίζουµε
πως υπήρχαν από τότε και τεχνικές που πιθανόν δεν τις κατανοούµε τόσο στο
χειροσίφωνα όσο και στο σιφών.
Άλλο στοιχείο που θα µπορούσαµε να πούµε πως αποτελεί ναυτική
πρωτοπορία είναι πως το όπλο µας χρησιµοποιείτε ευρέως δεν έχουµε δηλαδή µικρά
περιστατικά από λίγα πλοία και µάλιστα µη επαναλαµβανόµενα εδώ έχουµε
οργανωµένο στόλο. Αλλάζουν οι σχηµατισµοί και η τακτική των πλοίων. Ενδιαφέρον
έχει να επισηµάνουµε πως µε την προσθήκη του όπλου τα πλοία γίνονταν πιο
επιθετικά.
Για το χειροσίφωνα ειδικά θα λέγαµε πως πρώτιστα είναι όπλο χειρός (hand
gun). Μεταφέρετε πολύ εύκολα απ ότι φαίνετε στην αναπαράσταση στο χειρόγραφο
δεν βλέπω να έχει κάποια δυσκολία ο βυζαντινός άνδρας να το κρατάει στα χέρια
του. Στη δική µας περίπτωση το κρατάει µε τα δύο χέρια αλλά πιστεύω πως µπορεί να
το χρησιµοποιήσει και µε το ένα. Άλλωστε αυτό το στοιχείο µας το επιβεβαιώνει και
η πηγή µας στα ναυµαχικά που θα δούµε στο κεφάλαιο 9, µας πληροφορεί πως οι
στρατιώτες το χρησιµοποιούν πίσω από την µικρή σιδερένια ασπίδα «όπισθεν των
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σιδηρών σκουταριών» έτσι µπορούµε να συµπεράνουµε πως µε το ένα χέρι θα
κρατάνε την ασπίδα και µε το άλλο το χειροσίφωνα. Είναι κατά την άποψη µου το
πρώτο αυτόµατο όπλο χειρός στην ιστορία της ανθρωπότητας επιβεβαιωµένο σε
στρατιωτική χρήση γενικότερα και σε ευρύτερα ιστορικό βαθµό δηλαδή δεν έχουµε
δει ποτέ ξανά στην ιστορία να εξοπλίζετε τακτικό εκπαιδευµένο τµήµα, µονάδα
στρατιωτική µε ένα αυτόµατο µηχανικό όπλο χειρός.
Στην ουσία έχουµε ένα απόλυτα λειτουργικό όπλο χειρός από τα τέλη του 9
αιώνα. Τα πρώτα όπλα χειρός είναι πρωτόγονα και λέγετε ότι αντιµετώπιζαν τεράστια
προβλήµατα και υπάρχει ένα όπλο χειρός που έχει πολλαπλάσια δύναµη πυρός και
είναι απόλυτα λειτουργικό και αυτοµατοποιηµένο. Είναι όπλο χειρός που
χρησιµοποιείτε σε κάθε λογής επιθετική πράξη πριν από 1100 χρόνια. Για να γίνει
ακόµα καλύτερα κατανοητός ο µηχανισµός έχω αφιερώσει ένα ολόκληρο κεφάλαιο
µε την περιγραφή του χειροσίφωνα.
Πάντως είναι λάθος να πιστεύουµε πως η ναυτική τεχνολογία δεν είχε σχέση
µε το µέταλο εκείνη την εποχή. Το µέταλο από πολύ νωρίς έχει εισέλθει στην ναυτική
τέχνη κυρίως ως όργανα ναυσιπλοΐας (instruments of navigation) αλλά και ως µέρος
της κατασκευής του. Ακόµα το έµβολο του πλοίου ήταν από µέταλο.
Σε ένα άλλο σηµείο των ναυµαχικών συναντάµε µια περιγραφή για το πώς
χρησιµοποιούνταν το όπλο του σιφών, το κείµενο µας λέει πως το πλοίο έπεφτε πάνω
στο αντίπαλο πλοίο και το όπλο ενεργοποιούνταν και έτσι αυτό κατέκαιε το αντίπαλο
πλοίο. Στην ουσία αυτό το στοιχείο µας λέει πάρα πολλά γιατί δεν θα ήταν λάθος να
υποθέσουµε πως το όπλο αυτό είναι η συνέχεια της επιθετικής τακτικής των αρχαίων
που είχε σαν σκοπό να πλησιάσει το αντίπαλο πλοίο και να συγκρουστεί µαζί του
στην ουσία να κολήσει πάνω του, να πλησιάσει όσο πιο κοντά γίνετε. Το σηµείο αυτό
βρίσκετε στη σελίδα 62 στην πρώτη πραγµατεία των τακτικών του αυτοκράτορος
Λέοντα Σοφού στην παράγραφο 51ν «Ποτέ δε παρατάξεις κατά µέτωπον απ’ ευθείας
ώστε χρείας καλούσης επιπίπτειν τοις πολεµίοις κατά πρώραν και δια του πυρός των
σιφωνίων εµπυρίζειν τάς εκείνων ναύς».
Άλλο ένα πράγµα που θα ήθελα να προσθαίσω για το πόσο µπροστά ήταν ο
χειροσίφωνας, είναι πως θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί και σε χτυπήµατα ακριβείας
και όπως θα δούµε και παρακάτω είναι όπλο που φέρουν τµήµατα που συνήθως
αποτελούν την αυτοκρατορική συνοδία. ∆εν θα ήταν λάθος να λέγαµε πως είναι όπλο
για ειδικές δυνάµεις ειδικό για µια συγκεκριµένη δουλειά και όπως είδαµε λίγο πιο
πάνω η δουλειά του ήταν να καίει και δεν υπάρχει καλύτερο υλικό για καύση από το
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ξύλο. Οι καταστροφές που µπορεί να προκαλέσει και σε συνδιασµό µε τον χρόνο που
θα µπορούσαν να γίνουν είναι τεράστιες. Ο κόσµος εκείνη την περίοδο δεν είναι
φτιαγµένος παρά από ξύλο. Με ένα τέτοιο όπλο θα µπορούσε κανείς να κατακτήσει
µε πολύ ευκολία τεράστιες περιοχές. Ακόµα και τα όπλα είναι από ξύλο ενώ ο
χειροσίφωνας είναι από µέταλο είναι πολύ πιθανόν να είναι και το πρώτο όπλο χειρός
κατασκευασµένο αυτούσιο από µέταλο. Περνάµε από την εποχή των ξύλινων όπλων
στην εποχή των µεταλικών όπλοκατασκευών µε το σιφών και το χειροσίφωνα.

7.ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

Το πρώτο πράγµα που θα µπορούσε να πει κανείς για το βυζαντινό ναυτικό
είναι πως είναι το πιο δυνατό ναυτικό της µεσογείου και θεµατοφύλακας της
βασιλεύουσας. Ακόµα περισσότερο το εύρος των ναυτικών εγκαταστάσεων και τα
είδη και πλήθος των πλοίων καθώς και τα µέρη στα όποια έχει δράσει το βυζαντινό
ναυτικό επιβεβαιώνουν το παραπάνω συµπέρασµα και θα µπορούσαµε να πούµε πως
ίσως ήταν το ισχυρότερο στον τότε γνωστό κόσµο.
Εξάλλου και στην Πέµπτη πραγµατεία των ναυµαχικών στα ναυµαχικά που
συντάχθηκαν µε εντολή του πατρικίου και παρακοιµωµένου βασιλείου στη σελίδα
166 «Αλλά προς το των δροµώνων εναντίων πλήθος τους ίσους πολλάκις η τους
πλείονας εντάσσουσαν τε και αντεξάγουσαν κατά των δροµώνων και των ανδρων
πλήθος και µέγεθος. Ην γαρ και µειζόνων πλήθος δροµωνων και νυν είναι χρη οις
επιστωσει τα λεγόµενα πάντως ξυλόκαστρα, αλλα και µέσαι τριήρεις και µονήρεις
τινές ταχιναί, λεπταί γαλέαι , αις εν ταις βιγλαίς χρηστέον προς ερεθισµόν των
εναντίων και διάλυσιν τάξεων και όσα τω της ναυµαχίας είδη συντελείν είωθεν. Οίον
εφολκίδες , λέµβοι , κέλητες , επακτρίδες , επακτροκέλητες, νήες στρατιωτίδες,
οπλιταγωγοί , ιππαγωγοί , φορτηγοί. Είσι δε και τινα πλοία κριοί και τράγοι
λεγόµενα, οις χρησάµενους Λυκίους ανέγνωµεν , ως εικάζειν ότι τοιουτόν τι το
πλοίον και ο ταύρος ην ο την Ευρώπην απαγάγων». Η πληθώρα των πλοίων και οι
τύποι που αναφέρονται σε αυτό το κείµενο που χρονολογείτε τον 10 αιώνα
πιθανότατα να µην τους συναντάµε σε άλλους πολιτισµούς στη µεσόγειο και τον τότε
γνωστό κόσµο.
Στο βυζαντινό ναυτικό µπορούµε να συναντήσουµε τους παρακάτω τύπους
πλοίων. Πρώτος τύπος πλοίου είναι ο δρώµονας που αποτελεί και τον βασικό τύπο
πολεµικού πλοίου στην βυζαντινή αυτοκρατορία και τον πιο γνωστό. Για τον
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δρόµωνα από τα ναυµαχικά µαθαίνουµε πως το µέγεθος του κυµαίνονταν εώς και 200
στρατιώτες πλήρωµα χωρίς να υπολογίζονται οι κωπηλάτες. Αυτή την πληροφορία
την παίρνουµε στην έκτη πραγµατεία του Νικηφόρου Ουρανού στην παράγραφο 68
στην σελίδα 214 «ίνα βάλεις εις το ένα δρόµωνα, ή εκ πάντων ίνα επιλέξης τους
κρείττονας, ως είρηται, και γένωνται άχρι διακοσίων στρατιωτών ή και περισσότεροι
καθ’ ένα έκαστον δρόµωνα, ίνα και από του πλήθους και από του µεγέθους των
δροµώνων και από της ανδρείας των στρατιωτών νικήσης συν θεώ τα πολεµικά
πλοία».
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Επόµενη κατηγορία πλοίων είναι οι Γαλαίαι και µονήρεις εφοδιασµένες µε
µια σειρά κουπιά πλοία ικανά για µικρές αποστολές, µετά τους δύο κυριότερους
τύπους πολεµικών πλοίων συγκαταλέγονται και άλλοι τρείς τύποι βοηθητικών πλοίων
µε πρώτα τα χελάνδια ή χελάνδάρια που ήταν τύπος φορτηγού µε δεύτερα τα
ιππαγωγά πλοία που θα χαρακτηρίζονταν µεταγωγικά γιατί µετέφεραν το ιππικό
έκαναν αποβάσεις µε τρίτα τα σκευοφόρα. Τα παραπάνω είναι πλοία πολεµικά ενώ τα
εµπορικά πλοία φέρουν τις παρακάτω ονοµασίες. Όλα µαζί τα εµπορικά πλοία τα
αποκαλούσαν σκάφος. Έχουµε λοιπόν τα εµπορευτικά ή πραγµατευτικά αυτά φέρουν
και την ονοµασία ολκάδες και λόγο του σχήµατος τους λέγονται και στρογγυλά.
Επόµενες κατηγορίες εµπορικών πλοίων είναι ο δόρκων ή νάβα. Επίσης η
σαγολαίφεα ή σακολέβα µε τελευταίο το ξυλοκούµβαρον η κουµπάραν λέξη που
προέρχετε από το Αραβικό cubar και το αρχαιοελληνικό κύµβη που είναι φορτηγά
πλοία10.
Η Κωνσταντινούπολη δεν ήταν παρά το µεγαλύτερο λιµάνι της µεσογείου οι
εµπορικές και στρατιωτικές ανάγκες ανάγκασαν τους ιθύνοντες να κατασκευάσουν
λυµένες για την εξυπηρέτηση αυτών των αναγκών. µε τα χρόνια απέκτησε 7 λιµάνια
µε πρώτο του

κεράτιου µε δεύτερο του Ελευθερίου η Θεοδόσιου , τρίτο του

Ιουστίνου τέταρτο του κεσαρίου πέµπτου του επτασκαλίου η κοντοσκαλίου, έκτου
του βουκολέοντος και έβδοµου των σοφιών11.
Στην πέµπτη πραγµατεία και πάλι των ναυµαχικών στη περί βασιλείου
παρακοιµωµένου στην έναρξη της στη σελίδα 152 συναντάµε ένα συγκινητικό
κοµµάτι που µιλάει στους νέους µε πολύ ωραία λόγια. Στο βυζαντινό ναυτικό ένας
νέος µπορούσε να κάνει σταδιοδροµία και να εξελιχθεί όπως ένας ήρωας. Τα λόγια
είναι τα εξής, «Αυσονίων σοφίης δεδιδαγµένος έξοχα έργα και στίχας ηδέ φάλαγγας
ήδ αρραγέας παρατάξεις Οπλιτών πρυλέων, κρατερων πάλιν ιπποκορυστών
Ιστορικαις σελίδεσσιν ύπ ευγενέων βασιλήων ∆ειχθείς Αυσονίων στρατιής
πανυπέρτατος αρχός, Χαµβδάν ηττήσας΄ Αράβων γένος εξεναρίζεις, Νηών < δ’ >
ωκυπόρων δεδαήµεναι εί ποτε βούλει, Άνδιχα ναυµαχίας οφρ’ εύκλέα µήσεαι έργα,
Βίβλου τήσδε, φέριστε, νοήµατα πάντα κατ’ αίσαν Όµµασι σοις σκοπίαζε και εν
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φρεσί βάλλεο σήσιν. Ένθεν δή, Βασίλειε, πέδον Κρήτης αλαπάξεις Και γενεήν
ολέσεις Καρχηδονίων µεγαθύµων». Εδώ ακόµα µας επιβεβαιώνετε και η άποψη για
την υπερηφάνεια των Βυζαντινών για την θάλασσα που µας λέει πως το βυζαντινό
ναυτικό δεν αλώθηκε ποτέ υπερηφάνεια που φτάνει µέχρι και σήµερα στο σηµερινό
Ελληνικό πολεµικό ναυτικό.
Το ναυτικό αυτό καθ΄ εαυτό σύµφωνα µε τις περιγραφές των πηγών διαφέρει
δεν είναι οµοιόµορφο για παράδειγµα ο αυτοκρατορικός στόλος αποτελείτε από τα
καλύτερα πλοία που υπάρχουν και είναι ανώτερος σε τεχνολογία και ισχύ από τους
στόλους των θεµάτων. Αλλά δεν είναι αυτό είναι πως µαζί µε τα καλύτερα πλοία
µάχονταν και τα πιο αδύνατα πλοία µπορεί δηλαδή σε µια ναυµαχία οι αντίπαλοι
στόλοι να αποτελούνταν από πλοία µε υγρόν πυρ και πλοία µε αρχαία όπλα. Αυτή η
παρατήρηση ισχύει και στην ξηρά όπως θα δούµε και παρακάτω µπορεί να µας
οδηγήσει και στο συµπέρασµα πως τότε οι άνθρωποι είχαν µια διαφορετική
κοσµοθεωρία που µας λέει πως δεν υποτιµούσανε κανένα και έθεταν σε λειτουργία
κάθε τι µέσο που πίστευαν πως θα τους χρησιµεύσει στον πόλεµο.

8.ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΡΑΒΕΣ

Ο Αραβικός πολιτισµός είναι ο πολιτισµός που απειλούσε την βυζαντινή ισχύ
για πολλούς αιώνες. οι Άραβες βρίσκονται πολύ κοντά στις πετρελαιοφόρες περιοχές
στα αραβικά χρησιµοποιείτε η λέξη naft για να δηλώσει το πετρέλαιο άλλωστε ας µην
ξεχνάµε πως την σήµερον ηµέρα ο λαός των Αράβων εµπορεύεται το πετρέλαιο και
ολόκληρη η οικονοµία των Αραβικών χωρών βασίζετε σε αυτό. Ο ανταγωνισµός
αυτός µε το βυζάντιο µπόρεσε να δώσει στους άραβες την τεχνολογική ανωτερότητα
εκείνη για να κατακτήσουν ολόκληρη την ιβηρική και τις ακτές της βορείου Αφρικής
για πολλούς αιώνες.
Εκτός αυτού του στοιχείου ο αραβικός κόσµος ανέπτυξε τις επιστήµες και τα
γράµµατα και τα αραβικά επιστηµονικά και φιλοσοφικά κείµενα είναι ευρέως γνωστά
στη δύση. Η επαφή µε τα αρχαία ελληνικά κείµενα έδωσε στην αραβική φιλοσοφία
την ποιότητα και το κύρος για να εξελιχθεί και να διαδοθεί στα πέρατα της γης.
Μάλιστα οι σχέσεις µεταξύ των ελλήνων και των αράβων δεν ήταν πάντοτε
εχθρικές σε πολλά σηµεία βρίσκουµε γεωγραφικές και πολιτισµικές οµοιότητες και
µια πρώτιστη συµβίωση και θρησκευτική συνύπαρξη. Που την αποδεικνύουν τα
πολλά θρησκευτικά κτίσµατα στον ίδιο χώρο Ισλαµικά και Χριστιανικά. Πολύ καλό
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παράδειγµα είναι η συνάντηση ενός µαθητή του Λέωντα του φιλόσοφου µε τον
χαλίφη Al Mamoun.
Οι Άραβες είναι ίσως ο µοναδικός πολιτισµός που µπόρεσε να παρουσιάσει
ισάξια έργα στην τεχνολογία του υγρού πυρός. Οι Άραβες ίσως είναι ο µοναδικός
πολιτισµός που παρουσίασε ένα αντίστοιχο όπλο σα τον Βυζαντινό χειροσίφωνα.
Πως θα δικαιολογούσε κάποιος ένα τέτοιο φαινόµενο απ΄ότι φαίνετε κατά κύριο λόγο
το βασικό υλικό παραγωγής ήταν κατά πολλούς αιώνες γνωστό που είναι η νάφθα και
χρησιµοποιούτανε κατά κόρον, κατά δεύτερο λόγο οι εµπορικές επαφές και άλλες δεν
ήταν καθόλου σπάνιες τρίτον συµβίωση των δύο λαών και τελευταίος λόγος οι
αρχαίες πηγές ήταν προσβάσιµες σε όλους. Ένας πέµπτος λόγος είναι πως ήταν η νέα
µεγάλη δύναµη στην περιοχή της µεσογείου. Μαζί µε τους Άραβες µηχανισµούς
εκτόξευσης πυρός συναντούµε και στην κινά και στην Ινδία µηχανισµούς και όπλα µε
φωτιά.
Οι Αραβικές πηγές φαίνετε να έχουν εκτενείς αναφορές για το υγρόν πυρ σε
αντίστοιχο βαθµό µε τις βυζαντινές. Σε µερικές περιπτώσεις φαίνετε να είναι πιο
ακριβείς και να εµπεριέχουν περισσότερα πληροφοριακά στοιχεία. Όλοι οι Άραβες
φιλόσοφοι έχουν γράψει κάτι σχετικό µε το θέµα και τους έχει δωθεί ο
χαρακτηρισµός ελληνίζοντες, για την κλήση τους στις τέχνες και τα γράµµατα.

9.Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΥΓΡΟ ΠΥΡ

Γενικότερα η βυζαντινή κοινωνία κατανοεί απόλυτα την αξία του στρατού και
την σηµασία αυτού στην επιβίωση ενός έθνους. Συντηρεί πολύ µεγάλα στρατεύµατα
γιατί τα έχει ανάγκη καθ΄ όλη την διάρκεια της ζωής της , µιας και αντιµετωπίζει
συνεχής απειλές για τα σύνορα της από µια σειρά άλλων πολιτισµών. Συνάµα είναι
µια φιλόδοξη δύναµη θέλει να κατακτήσει νέα εδάφη να επεκταθεί. Είναι µια
κοινωνία που είναι πολύ κοντά στη θρησκεία, έχει έναν ιδιάζοντα ρόλο ουσιαστικά
δεν αποτελεί µόνο την συνέχεια της ρωµαϊκής αυτοκρατορίας. Αποτελεί ίσως τη
δυνατότερη θρησκευτική αυτοκρατορία δηλαδή µια αυτοκρατορία που η θρησκεία
έπαιξε σηµαντικότατο ρόλο και δεν είναι ψέµατα πως το ζώντανο στοιχείο του
βυζαντίου που έχει επιβιώσει είναι η ελληνορθόδοξη εκκλησία.
Σε ένα απόσπασµα από το βιβλίο των ναυµαχικών των εκδόσεων κανάκη
στην πρώτη πραγµατεία στα ναυµαχικά του αυτοκράτορα λέοντα του σοφού στη
σελίδα 68 ναυµαχικά 65 ξδ. Σύµφωνα µε το µεσαιωνικό κείµενο αναφέρετε
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συγκεκριµένα, «χρήσασθαι δε και τη άλλη µέθοδω των δια χειρός βαλλοµένων
µικρών σιφώνων όπισθεν των σιδηρών σκουταρίων παρά των στρατιωτών
κρατουµένων , άπερ χειροσίφωνα λέγεται, παρά των ηµών βασιλείας άρτι
κατασκευασµένα ρίψουσι γαρ και αυτά του εσκευασµένου πυρός κατά των
προσώπων των πολέµίων». Ο λέοντας ς βασίλεψε από το 886 εως το 912. Αυτή την
ώρα δεν έχω συναντήσει παλαιότερη πηγή για το χειροσίφωνα υποθέτω λοιπόν ότι το
όπλο θα πρέπει να πρωτοκατασκευάστηκε µεταξύ 886 και 912. Σύµφωνα µε τον A.
Dain το κείµενο αυτό χρονολογείτε το 907. Το στοιχείο είναι πολύ σηµαντικό γιατί
δίνει πολλά και ενδιαφέροντα συµπεράσµατα πάνω στην κοινωνία του βυζαντίου και
στο υγρόν πυρ. Την προηγούµενη πηγή την επιβεβαιώνει και το κείµενο του
νικηφόρου ουρανού στο όποιο συναντάµε ακριβώς την ίδια φράση. Στο ίδιο βιβλίο
αλλά στην έκτη πραγµατεία των ναυµαχικών στα ναυµαχικά του νικηφόρου ουρανού
συναντάµε την ίδια έκφραση στη σελίδα 208 στη παράγραφο 60 «Ηµείς δε τζυκάλια
κελεύοµεν γέµοντα πυρός σκευαστού ίνα ρίπτωνται έσωθεν των πολεµικών πλοίων
κλωµένων γάρ των τζυκαλίων, ευκόλως κατακαίονται τα πλοία. Κρατείτωσαν δε
όπισθεν των σιδηρων σκουταρίων χειροσίφωνα άπερ εποίησεν άρτι η βασιλεία µου,
ίνα και αυτά απολύσωσι το σκευαστόν πυρ είς τα πρόσωπα των πολεµίων». Εκτός
από το στοιχείο πως η έκφραση είναι ακριβώς η ίδια µαθαίνουµε µε το χειροσίφωνα
µπορούσε κάποιος να κάψει το πρόσωπο του εχθρού του, αυτή ήταν και η χρήση του
να καίει το πρόσωπο του αντιπάλου. Ακόµα το κείµενο αυτό χρονολογείτε γύρο στο
έτος 1000, σχεδόν έναν αιώνα µετά το κείµενο του Λέοντα του Σοφού, επί Βασιλείου
του Β’ (976-1025).
Φαίνετε όλο το όπλο να έχει αναπτυχθεί στην πρωτεύουσα σε αυτό άλωστε
συµφωνεί και το κείµενο του Κωνσταντίνου πορφυρογέννητου που δεν είχα την τύχη
να το αποκτήσω ακόµα και ακόµα περισσότερο να αποτελεί αυτοκρατορική ασχολία
και να είναι τα ειδικά αυτοκρατορικά τάγµατα φρουρές που το φέρουν αυτό το
όπλο12. Ποιοι µπορεί να είναι αυτοί σε αυτό το ερωτηµατικό µπορεί να µας βοηθήσει
η παράγραφος 74 ογ΄ στη σελ 73 των ναυµαχικών «Πλήν κεφαλαίοις ειπείν, έστωσαν
οι δρόµωνες εξωπλισµένοι τελείως, από τε στρατιωτων ανδρείων και εκ χειρός
µάχεσθαι δυναµένων και τω της ψυχής παραστηµατι τολµηρών και πεπαιδευµένων
και γεγυµνασµένων. Ούτοι δε έστωσαν καθωπλισµένοι όπλοις οποίους και ο εν τη
ξηρά στρατιωτης οπλισθήναι διώρισται, δηλονότι κατάφρακτος και ουτω πάντες οι
της ανω ελασίας οπλισθήσονται». Εδώ µαθαίνουµε πως οι στρατιώτες (ναύτες στην
προκειµένη περίπτωση) ονοµάζονται κατάφρακτοί είναι αυτοί που επανδρώνουν τα
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πολεµικά πλοία. Με αυτή την ονοµασία γνωρίζουµε πως ονοµάζονταν το ιππικό από
τα µέσα του 4ου αιώνα (ferreus equitatus, κατάφρακτοι ιππείς, clibanarii). Palatini
λέγονται όλα τα στρατεύµατα που στρατοπέδευαν γύρο από την Κωνσταντινούπολη
και σε περιοχές όπως η Βιθυνία η Γαλατία µέχρι τον Πόντο. Κάποια στιγµή έφευγε ο
αυτοκράτορας και ένα µέρος από τους palatini συνόδευε τον αυτοκράτορα, το
στρατιωτικό τµήµα που σχηµάτιζαν αποτελούσε την αυτοκρατορική συνοδία το
οψίκιον (= obsequium = ακολουθία). Με τον καιρό έγινε συγχώνευση των παλαιών
σχολών (scholae palatinae) µε ένα µέρος των παλαιών palatini και σχηµατίστηκαν τα
τάγµατα η ανακτορική φρουρά. Τον 9ο αιώνα τα τάγµατα αποτελούνταν από πρώτον
τις σχολές µε επικεφαλής τον δοµέστικο των σχολών που πήρε τη θέση του παλαιού
µάγιστρου των οφφικίων, στην ουσία αποτελούνταν από έφιππους και πεζικάριους.
∆εύτερον τους εξκουβήτορες που τους είχε ιδρύσει ο Λέων ο Α΄ το 468. Τρίτον τον
αριθµό την Βίγλα, σώµα που το δηµιούργησε ο Αρκάδιος και σκοπός του ήταν να
φρουρεί το παλάτι. Τέταρτον το τάγµα των ικανάτων που φτιάχτηκα κατά την
περίοδο του Νικηφόρου του Α’ και ένα πέµπτο και τελευταίο σώµα τους αθανάτους
µε ιδρυτή τον Ιωάννη Τσιµισκί13.
Εδώ θα µπορούσαµε να πούµε για την σηµασία που έχει αυτό το φαινόµενο
στον βυζαντινό κόσµο στην ουσία έχουµε µια αυτοκρατορία χωρισµένη σε
πρωτεύουσα και σε ύπαιθρο. Κυρίαρχη την πόλη που φαινοµενικά γίνονται θαύµατα
και πολλών ειδών πρωτοπορίες µε µια υποβαθµισµένη ύπαιθρο γιατί η πόλη
παράµεινε απόρθητη και εξελίχθηκε για περίπου 900 χρόνια. Μπορούµε να δούµε την
διαφορά στην ασφάλεια της πόλεως σε σχέση µε την ύπαιθρο γιατί ο αριθµός των
στρατιωτών που την προστατεύουν είναι πολύ µεγάλος άλλα πέραν τούτου είναι και
τα πιο καλοεκπαίδευµένα τάγµατα του βυζαντινού στρατού. Στην πραγµατικότητα η
διασπορά και τοποθέτηση των στρατιωτικών τµηµάτων γίνετε µε κέντρο την πόλη
της Κωνσταντινούπολης. Η πρωτεύουσα αποτελεί το λίκνο του πολιτισµού της
βυζαντινής αυτοκρατορίας. ΄Όπως θα δούµε παρακάτω σε τελικό βαθµό αυτή η
διαφορά που αναφέρουµε παραπάνω είναι τόσο µεγάλη που θα µπορούσαµε να
µιλήσουµε για µη ύπαιθρος, αλλά αυτό ας το δούµε παρακάτω.
Ο βυζαντινός στρατός αποτελείτο από όλα τα κοινωνικά στρώµατα από τους
πιο πλούσιους µέχρι τους πιο φτωχούς. Πιθανόν να δηµιουργήθηκε µια απόσταση µια
ψυχρότητα µεταξύ των ανώτερων κοινωνικών στρωµάτων και των κατώτερων
κοινωνικών στρωµάτων µια και τις διάφορες νίκες τις καπηλεύονταν ο ένας και ό
άλλος δηλαδή τα κατώτερα στρατιωτικά σώµατα θα µπορούσαν να ισχυριστούν πως
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εκείνα ήταν που συνέβαλαν καλύτερα στη νίκη και σωτηρία της Κωνσταντινούπολης
και αντίστοιχα τα ανώτερα που έκαναν χρήση πυρός να έλεγαν πως εκείνοι ήταν που
συνέβαλαν καλύτερα στη νίκη. Είναι δείγµα πλούτου η κατοχή του µηχανισµού. ΄Εξ
άλλου ο ήρωας της υπαίθρου είναι ο ακρίτας η ύπαιθρος θεωρείτε συνοριακή περιοχή
απ ότι η πόλης µε πιο γνωστό παράδειγµα ήρωα της υπαίθρου τον διγενή ακρίτα , ενώ
ο ήρωας στην πόλη είναι διαφορετικός µπορεί να αναρριχηθεί µέχρι την κορυφή να
γίνει αυτοκράτορας. Ο ήρωας της υπαίθρου είναι αγράµµατος κατά βάση ενώ της
πόλεως έχει εκπαίδευση είναι πιο πνευµατικός. Αυτός που φέρει το όπλο πρέπει να
έχει εκπαίδευση σε ανώτατες σχολές δεν δίνονταν ένα όπλο σαν το χειροσίφωνα
στον κάθε λογής στρατιώτη.
Σε κάθε περίπτωση το όπλο αποτελεί ύψιστο δείγµα αυστηρότητας και
πειθαρχήσµου στην περίπτωση του επαναστάτη Βιταλιανού που δολοφονείτε το 520
η αυτοκρατορική διοίκηση χρησιµοποίησε ένα εµπρηστικό όπλο για να καταστείλει
µε απόλυτη αυστηρότητα την επανάσταση την αναρχία στο πρόσωπο του
αυτοκράτορα. Το πρόσωπο του αυτοκράτορα είχε πληγεί. Βλέπουµε πως αποτελεί
τον θεµατοφύλακα των αυτοκρατόρων. Επιπρόσθετα είναι σωτήριο, στους κάθε
αρνητές του θεού του χριστού αποτέλεσε µια πανίσχυρη απάντηση στην
αµφισβήτηση που δέχθηκε η επίσηµη θρησκεία µέσο των αιρέσεων απέναντι στην
αυτοκρατορική διοίκηση.
Όπως έχουµε συµπεράνει από το τρίτο κεφάλαιο. Το ιστίο φαίνετε να
δηµιουργεί µια καµπύλη γραµµή ένα καµπυλωτό αρχιτεκτονικό µοτίβο αλλιώς θα
εκφράζονταν και ως κυρτό τόξο σε πολλές απεικονίσεις, από µικρούς θρόνους µέχρι
και ολόκληρες αναπαραστάσεις κάστρων. Τέτοιες καµπύλες διακρίνονται στις υπ΄
αριθµόν 0476 0469 0468 0121 0110 αναπαραστάσεις. Πέραν τούτου ο αυτοκράτορας
και η ισχύς του επί της γης δεν ήταν περιορισµένη σε έναν αυτοκρατορικό θρόνο. Ο
αυτοκράτωρ γνήσιος συνεχιστής της ρωµαϊκής αυτοκρατορίας µπόρεσε να µεταδώσει
το µεγαλείο της. φαίνετε λοιπόν αυτή η µικρή βάρκα να είναι προέκταση του
αυτοκρατορικού θρόνου.
Θα πρέπει να γίνει λόγος για ψήγµατα βιοµηχανικής παραγωγής για πιο
εξελιγµένα µεταλουργία µπορεί να είχαµε την εµφάνιση νέων επαγγελµάτων (πολύ
πιθανόν και κάποιου τύπου συντεχνίες), µε τελικό συµπέρασµα η παραγωγή του να
πλησίαζε τα δυτικά πρότυπα µερικών αιώνων αργότερα. Η παραγωγή πρέπει να
γίνονταν σε κάποιο από τα παλάτια της Κωνσταντινούπολης εδώ πρέπει να
επισηµάνουµε πως η αντίληψη για τα ανάκτορα και τα παλάτια στην
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Κωνσταντινούπολη δεν πρέπει να είναι στατική, µια και µέσα σε αυτά δεν υπήρχαν
µόνο τα δωµάτια που έµεναν οι βασιλείς και οι επίσηµοι αλλά και χώροι
παραγωγικοί. Το µεράκι του µάστορα για να φτιάξει το καλό µηχάνηµα. Πρέπει να
πηγάζουν από την καθηµερινή ζωή στην πόλη της Κωνσταντινούπολης. Αλλά δεν
είναι µόνο αυτό το στοιχείο η καθηµερινή ζωή του Έλληνα τον 19 αιώνα και στις
αρχές του 20ου αιώνα δεν διαφέρει και πηγάζει σε κάθε της βαθµό µε την καθηµερινή
ζωή του Βυζαντίου, δεν είναι λάθος να θεωρούµε πως υπάρχουν πολλές οµοιότητες
και κοινές συµπεριφορές. Ο αριθµός των σιφώνων που σύλησαν οι βούλγαροι από
την µεσηµβρία που είναι 36 µας ενισχύει αυτή την άποψη. Ο αριθµός είναι µεγάλος
και µας επιβεβαιώνει πως εδώ συναντάµε µια κανονική παραγωγή όπλου. Εάν
αναλογιστούµε σύµφωνα την απόσταση από το κέντρο και σε σύγκριση µε το
µέγεθος πολύ πιθανόν ο αριθµός σιφών που διέθετε η Κωνσταντινούπολη να ήταν
πολλαπλάσια µεγαλύτερος από αυτό τον αριθµό. Επίσης υπάρχουν πηγές που µας
µιλάνε για την κατασκευή χιλίων πολεµικών πλοίων µε σιφών.
Κατά την γνώµη µου το όπλο ήταν υπαρκτό στους πολίτες δεν το έκρυβε
κανένας δεν το χρησιµοποιούσανε µε τρόπο µυστικό το στοιχείο του ότι το
χρησιµοποιούσανε την ηµέρα µας λέει πως δεν ήταν καθόλου µυστικό ήταν ζωντανό
όπλο άλλωστε δεκάδες η εκατοντάδες στρατιώτες χειρίζονταν ένα τέτοιο όπλο.
Φυσιολογικά τα σχέδια και λοιπά στοιχεία για το χειροσίφωνα δεν θα ήταν
προσβάσιµα εύκολα και ήταν κατά ένα τρόπο µυστικά µέσα στο αυτοκρατορικό
παλάτι της Κωνσταντινούπολης. Όπως και µε τα σηµερινά όπλα που τα ακριβή
στοιχεία τους δεν φαίνονται ήταν όµως όπλο ζωντανό όπως όταν βλέπεις σήµερα
στρατιώτες µε αυτόµατα µέσα στους δρόµους. οµοίως οι άνθρωποι έβλεπαν
στρατιώτες µε χειροσίφωνές θα το έλεγε κανείς πως είναι κάτι το αποκαλυπτικό σαν
ταινίες επιστηµονικής φαντασίας που η τεχνολογία βρίσκετε στην κατοχή των λίγων
που προστατεύονται στα πλούσια σπίτια τους και οι φτωχοί και εξαθλιωµένοι σε
µεγάλους αριθµούς παρακολουθούν υπό άθλιες συνθήκες. Είναι σωτήριο µπόρεσε να
διατηρήσει ζωντανή την αυτοκρατορία. Είναι εσχατολογικό γιατί η χρήση του
συµπίπτει µε την αλλαγή της χιλιετίας που σύµφωνα µε την αποκάλυψη του αγίου
Ιωάννη του θεολόγου, ο κόσµος πίστευε για την καταστροφή του κόσµου.
∆εν βλέπουµε το όπλο να είναι συνυφασµένο µε τον λαό άλλα µε την
ανώτερη διοίκηση ενώ στις λαϊκές ιστορίες δεν έχει αναφορά οι αναφορές είναι
διοικητικές θα λέγαµε ιστοριογραφικές διαχωρισµένη σε αυτούς που έχουν το
τεχνολογικό αντικείµενο και σε αυτούς που δεν το έχουν και ζουν πρωτόγονα έτσι το
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στράτευµα να εµφανίζετε να έχει µαζί του αντιφάσκουσες µονάδες από άποψη
ποιότητας επίπεδο τεχνολογικό δηλαδή να πολεµάνε µαζί άνδρες µε ξύλινα σπαθιά
και άνδρες µε υγρόν πυρ. Αυτή η εικόνα µπορεί να µην είναι µόνο από το ίδιο
στρατόπεδο αλλά και από διαφορετικά στρατόπεδα να έρχονται δηλαδή αντιµέτωποι
άνδρες µε ξύλινα σπαθιά µε άνδρες µε υγρόν πυρ. Οι καταστάσεις αυτές θα
µπορούσαν να παροµοιαστούν µε εκείνες των διάφορων εσχατολογικού περιεχοµένου
διηγηµάτων και κινηµατογραφικών ταινιών.
Η πραγµατική διαφορά ανάµεσα στο επίπεδο διαβίωσης της πόλης σε σχέση
µε την ύπαιθρο µπορεί να είναι και τεράστια. Έτσι λοιπόν οι περίοδοι να είναι µόνο
για την πόλη η να αποδεικνύετε ότι η πόλη δεν επηρεάζονταν τόσο πολύ από τις
διάφορες αλλαγές. Πολύ πιθανόν η Κωνσταντινούπολη να είναι η µοναδική επιβίωσα
πόλη της αρχαιότητας την στιγµή που το 1204 αλώνετε από τους σταυροφόρους.
Σύµφωνα µε τον Γάλλο ιστορικό Paul lemerle η περίοδος από τον Θάνατο του
Ιουστινιανού 565 µέχρι το 800 θεωρείτε σκοτεινή περίοδος (dark ages) όπως έχουν
ονοµάσει οι δυτικοί ιστορικοί. Έχουν χαρακτηριστεί έτσι τα χρόνια αυτά γιατί δεν
παρουσιάζετε ο ίδιος πνευµατικός πλούτος όπως την περίοδο από τις αρχές του 9
αιώνα µέχρι το τέλος και την άλωση το 1453. Για εκείνη την περίοδο οι πηγές µας
λένε λίγα πράγµατα. Αλλά θα πρέπει να µην µείνουµε µόνο στο συγγραφικό χώρο
αλλά και σε άλλα γεγονότα.
Ένα από αυτά τα γεγονότα είναι µια σειρά από φυσικές καταστροφές που
εξαφάνισαν σηµαντικές αρχαίες πόλεις όπως οι σεισµοί και οι πληµµύρες. Το γεγονός
αυτό σε συνδυασµό µε τις επιδροµές δηµιούργησε ένα κλήµα φοβίας στον κόσµο του
βυζαντίου και στους απανταχού κατοίκους του. Μάλιστα ανακαλώ ένα σηµείο από
την διδασκαλία του πρώην καθηγητή µου κύριου Στέφανου Ευθυµιάδη στο πώς οι
άνθρωποι τότε δεν άναβαν τα λυχνάρια το βράδυ γιατί φοβόντουσαν και πολύ
πιθανόν αυτό που φοβόντουσαν ήταν νυχτερινές επιδροµές από ληστές των
Βαλκανίων. Πολύ πιθανόν να εγκαταλείφθηκαν όλες οι παλαιές θέσεις των αρχαίων
οικισµών ηθεληµένα η µη. Επίσης λέγετε πως επήλθαν και διάφορες αρρώστιες,
εκείνη την περίοδο. Οι Αραβικές εισβολές σύµφωνα µε έναν άλλο Γάλλο ιστορικό
τον henri pirene διέκοψαν το εµπόριο στη µεσόγειο, µερικώς θα έλεγα πως είναι ίσως
και οι κύριες υπεύθυνες για την εξαφάνιση των αρχαίων πόλεων στην βυζαντινή
αυτοκρατορία. Κατά πάσα πιθανότητα αυτός είναι και ο κυριότερος λόγος του
προβλήµατος. Μετά από αυτά τα γεγονότα στην πραγµατικότητα το µοναδικό πράγµα
που µπορούσε να επιβιώσει ήταν οι οχυρωµατικοί οικισµοί. Γιατί πολύ πιθανόν να
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µην υπήρχαν πια οικισµοί πολλών χιλιάδων κατοίκων. Η µη ύπαρξη οικισµών
µεγαλύτερων των τριάντα σαράντα χιλιάδων κατοίκων σήµαινε µεσαίωνα. Επίσης
σήµαινε και επιδηµίες µια και οι µικρότεροι οικισµοί δεν είναι εφοδιασµένοι µε
εγκαταστάσεις υγιεινής. Καταλαβαίνουµε λοιπόν το µοναδικό σηµείο που δεν είναι
µεσαίωνας για µια τεράστια περιοχή είναι η Κωνσταντινούπολή που ο πληθυσµός της
είναι µερικές εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι.
Έτσι λοιπόν εξαφανίστηκε κάθε µορφής κατοικία που να είναι έξω από την
οχύρωση. Στην ουσία όλη η ύπαιθρος ερήµωσε και µπορούµε να µιλάµε για µη
ύπαιθρος µια και από άποψη ιδιοκτησίας θα έλεγε κανείς πως βρίσκετε στα χέρια
µίας και µόνο πόλης της Κωνσταντινούπολης είτε σε αυτοκρατορικές γαίες είτε και
σε ιδιώτες. Να επισηµάνουµε ακόµα πως η ύπαιθρος ήταν συνυφασµένη µε τον
αγραµµατισµό και την απολυταρχία. Στην πραγµατικότητα µπορούµε να µιλάµε για
συρρίκνωση της αυτοκρατορίας στον βαθµό της Κωνσταντινούπολης ύστερα από την
επίθεση των Αράβων.
Να το δούµε το πρόβληµα και από µια άλλη µατιά το βυζάντιο από τον 7
µέχρι τον 9 αιώνα έχει περιοριστεί σε τρείς περιοχές αυτές είναι της µικράς Ασίας της
Ελλάδας και των Βαλκανίων αυτό που συνέβη ήταν µέσα σε λίγα χρόνια λόγο της
κατάκτησης των Αράβων των σιτοβολώνων της αυτοκρατορίας που βρίσκονταν στην
Αίγυπτο στο δέλτα του Νείλου να βρεθεί να χρειάζεται να συντηρήσει τον ίδιο
αριθµό στρατευµάτων και να έχει υπό την κατοχή του µόνο τους σιτοβολώνες αυτών
των τριών περιοχών της Ελλάδας της Μικράς Ασίας και των Βαλκανίων. Έτσι λοιπόν
η ανάγκη για την αύξηση της παραγωγής σίτου και τροφών ήταν ζωτικής σηµασίας.
Αυτό οδήγησε στην ανακάλυψη νέων τεχνικών στις καλλιέργειες και την ανάπτυξη
νέας τεχνολογίας την περίοδο εκείνη για να διπλασιαστεί η παραγωγή και ακόµα
περισσότερο. Αυτό θα οδήγησε και σε άνοδο του βιοτικού επιπέδου. Αυτή όµως η
άνοδο δεν διακρίνετε µόνο στην αγροτική τεχνολογία αλλά και σε άλλους τοµείς ένας
είναι και ο στρατιωτικός µε την ανακάλυψη του χειροσίφωνα που όπως έχουµε
αναφέρει είναι καταπληκτικό όπλο απέναντι στο ξύλο. Αλλά το πιο σηµαντικό είναι
πως επέβαλε πάλι την τάξη και ασφάλεια στην περιοχή για να ανασυσταθεί η
Βυζαντινή αυτοκρατορία. Αυτό που θα αποδεικνυότανε είναι πως µοναδική
πιθανότητα για να επεκταθεί και να επιβιώσει η αυτοκρατορία είναι µέσω
οχυρωµατικών οικισµών (φρούρια).
Σε µια απεικόνιση στην υπ’ αριθµόν 0163 στο χειρόγραφο του Σκυλίτζη
φαίνετε ένας άνδρας να κρατάει κάποιο αντικείµενο, αυτό το αντικείµενο
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φαινοµενικά είναι ένα αγροτικό µηχάνηµα. ∆ιακρίνετε µια φωτιά που βάζουνε στους
αγρούς στα χωράφια αυτή η απεικόνιση είναι πολύ σηµαντική για να επισηµάνουµε
και να υποστηρίξουµε για µια άνοδο του βιοτικού επιπέδου. Αλλά το γραπτό στοιχείο
από την ιστορία του Θεοφάνη πιστεύω πως είναι το πιο σηµαντικό στοιχείο γιατί
αναφέρει ξεκάθαρα πως οι Βούλγαροι βρήκαν κάθε τι αναγκαίο για την κατοίκηση
των ανθρώπων, «Εύροντες γαρ αυτήν οι εχθροί πεπλησµένην πάντων των οφειλόντων
προς κατοίκησην ανθρώπων παρείνε πραγµάτων».
Αλλά θα υποστηρίξω πως δεν πρέπει να οµιλούµε για τις καλλιέργειες µόνο.
Κατά την άποψη µου πρέπει να µιλάµε για θερµαντικά µηχανήµατα όπως είναι οι
παλιές σόµπες, µηχανήµατα που έβραζαν το νερό, πιθανόν διάφοροι τύποι φούρνων,
διάφορες λάµπες φωτιστικές από απλό µέταλο µάλλον χαλκό. Αλλά και σκεύη από
χαλκό, όπως θα δούµε και σε παρακάτω κεφάλαιο ο χαλκός είναι µέταλο ειδικό για
σωληνώσεις. Αυτό µπορεί να οδήγησε στη δηµιουργία συστήµατος ύδρευσης και
πιθανόν να είχαµε κάποιο είδος αποχέτευσης. Μηχανήµατα σωτήρια για τον άνθρωπο
που ανέβαζαν το βιοτικό επίπεδο και τους σηµερινούς κανόνες υγιεινής. Πολύ
πιθανόν όλα αυτά να ήταν τότε ανωτάτη πολυτέλεια και να συναντώνται στα
παλάτια, και να υπάρχουν εγκαταστάσεις ύδρευσης αποχέτευσης θέρµανσης. Επίσης
µπορούµε να µιλάµε για κατασκευές για την ύπαιθρο όπως υδραγωγεία και διάφορα
γιοφύρια που µπόρεσαν να ενώσουν τις εδαφικές περιοχές και να ξαναζωντανέψει το
κράτος από κάθε πλευρά.
Ήτανε περήφανοι οι βυζαντινοί για αυτό το όπλο, τα κείµενα αυτά καθ’
εαυτά πηγάζουν ένα βαθµό υπερηφάνειας και ικανοποίησης. Σε αυτό το σηµείο τα
λαογραφικά στοιχεία είναι πολλά και έντονα και αξίζει να επισηµάνουµε µερικά από
αυτά. Φαίνετε σε θρησκευτικές εορτές να υπήρχαν άνδρες που διασκέδαζαν τον
κόσµο και έκαναν παιχνίδια µε την φωτιά. Γνωστό παράδειγµα θρησκευτικών εορτών
είναι και τα αναστενάρια στη θρησκευτική εορτή των αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης πυροβασία. Όλοι µας γνωρίζουµε την µεγάλη γιορτή της χριστιανοσύνης το
Πάσχα που στην ανάσταση εκτοξεύονται τα βεγγαλικά. Να προσθέσω ακόµα το
µαγιάτικο στεφάνι και το πήδηµα πάνω από την φωτιά αλλά και άλλα λαογραφικά
στοιχεία που έχουν σχέση µε την φωτιά στη σηµερινή µας εποχή και τα παλαιοτέρα
χρόνια που πηγάζουν από την βυζαντινή περίοδο. Όπως έχουµε επισηµάνει και
παραπάνω η καθηµερινή ζωή του 19ου αιώνα δεν διαφέρει και έχει πολλά κοινά
σηµεία µε την Βυζαντινή καθηµερινή ζωή.
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Πολύ πιθανόν να µπορούµε να πούµε ότι είναι τόσο παλιό από την εποχή του
µέγα Κωνσταντίνου και το εν τούτο νίκα. Το εν τούτο νίκα µας λέει πως ο θεός
αποκάλυψε στον Κωνσταντίνο και στους άνδρες του το χρέος να φέρουν εις πέρας το
πρόσταγµα για την δηµιουργία µιας αυτοκρατορίας , αυτή η δηµιουργία δεν είναι
µόνο επεκτατική αλλά και πολλά περισσότερα τεχνολογία πολιτισµός εµπόριο
θρησκεία. Το πρόσταγµα αυτό µας δείχνει και πόσο ιερό ήταν το όπλο. Αυτό µας το
επιβεβαιώνει

και στο κείµενο του ο Κωνσταντίνος πορφυρογέννητος που µας

πληροφορεί πως αυτό το εδείδαξε άγγελος στον µέγα κωνσταντίνο σύµφωνα µε
αυτόν το υλικό είναι θεϊκά ιστάµενο και εδώθει από την πρώτη στιγµή. Ένα άλλο
σηµείο είναι η ανωτερότητα της τεχνικής της δύναµης των στρατευµάτων του
ορθόδοξου χριστιανισµού απέναντι στο Ισλάµ και την ρωµαιοκαθολική εκκλησία.
Μέσα σε όλα τα νοήµατα τους, οι λόγοι των άγιων πατέρων και των πατριαρχών της
περιόδου είχαν την ισχύ αυτού του όπλου. Θα λέγαµε πως µετά από όλα αυτά το
µηχάνηµα αυτό παίρνει µυθικές διαστάσεις.
Όλες οι πηγές ανεξαρτήτως είναι θεοσεβούµενες και µιλάνε για το θεό την
Θεοτόκο µπορεί κανείς άνετα να τα χαρακτηρίσει και ως µέγιστα θρησκευτικά
κείµενα είναι πολύ πιθανόν να υπάρχει κάποια χριστιανική τελετουργία σαν τον
σηµερινό αγιασµό των όπλων. Γενικά ξέρουµε πως η γνώση και οι νέες ιδέες
κρατούνταν µέσα στις αυλές των βασιλιάδων και οι διάφοροι επιστήµονες
προστατεύονταν από τους διάφορους βασιλιάδες και αυτοκράτορες. Η ύπαρξη του
όπλου είχε λόγους ψυχολογικούς µπορεί να έσπειρε τον τρόµο στους αντιπάλους και
να έµπνεε εµπιστοσύνη και σιγουριά στους στρατιώτες και τους αρχηγούς των
εκστρατειών. Έδινε περεταίρω διπλωµατική ισχύ στο Βυζαντινό κράτος.
Όπως έχουµε αναφέρει και παραπάνω η ανώτερη κοινωνία του βυζαντίου και
ειδικότερα στην Κωνσταντινούπολη ασχολούνταν µε την τεχνολογία. Ήταν κάτι το
αλληλένδετο Αριστοκρατία τεχνολογία και παιδία. Η εκπαίδευση ήταν συνυφασµένη
µε την πρωτεύουσα µέσα σε αυτήν υπήρχαν ανώτατες θρησκευτικές και
πανεπιστηµιακές σχολές.

10.ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΥΡΟ ΑΠΟ ΤΟ
ΥΓΡΟΝ ΠΥΡ

Το κεφάλαιο αυτό το έφτιαξα γιατί θέλω να περιγράψω την πληθώρα των
ερωτηµάτων που υπάρχουν πάνω και γύρο από το υγρόν πυρ σε ειδικό και σε γενικό
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βαθµό, σε όλους τους χώρους έρευνάς. Γι΄ αυτό και το έβαλα πριν από το κεφάλαιο
µε την περιγραφή του µηχανισµού. Ένα πρώτο ερωτηµατικό που θα έθετα είναι κατά
πόσον οι αρχαίοι πολιτισµοί γνώριζαν την τεχνική της διύλισης πετρελαίου γεώτρηση
πετρελαίου γιατί εάν οι ποσότητες πετρελαίου που χρειάζονταν είναι πολύ µεγάλες
δεν θα µπορούσαν να συλλεχτούν µε απλούς τρόπους και µέσα.
∆εν είµαι ειδικός επιστήµονας πάνω στα όπλα. Εάν το µελετήσουµε από την
παραγωγή όπλων τα ερωτήµατα που θα βρούµε είναι πως επιπρόσθετα, ποια η
διάρκεια ζωής του όπλου αυτού δηλαδή κάθε πόσο χρόνο χαλούσε. Ακόµα σε ποια
εργαστήρια παράγονταν και ποιοι το συντηρούσαν. Χρόνοι πυρός , κάθε πόσο χρόνο
χρειάζονταν για να επαναλάβει το πυρ ο µηχανισµός. Υπήρχαν µόνο ενός τύπου
πυροµαχικά η υπήρχαν και περισσότερα , και εάν ήταν κατανοητή η έννοια των
πυροµαχικών όπως την γνωρίζουµε σήµερα και ποιοι τα κατασκεύαζαν ήταν
διαφορετικοί από αυτούς που κατασκεύαζαν τον µηχανισµό. Ακόµα να διερωτηθούµε
εάν άλλαζε η ένταση ή ισχύς πυρός. Τι απογίνονταν οι παλαιοί µηχανισµοί. Γιατί
µέχρι τώρα δεν έχει βρεθεί ένα αρχαιολογικό εύρηµα βυζαντινού χειροσίφωνα.
Άλλο ένα ενδιαφέρον ερώτηµα αποτελεί το πόσα χρόνια έµεινε σε δράση και
χρησιµοποιούταν από το βυζαντινό στρατό δηλαδή πότε έπαυσε να χρησιµοποιείτε
και για ποιους λόγους. Χωρίς κάποια ιδιαίτερη µελέτη πάνω σε αυτό το ερώτηµα θα
µπορούσα να δώσω µερικές απαντήσεις. Οι κυριότεροι λόγοι εξαφάνισης του όπλου
είναι πρώτον η άλωση της Κωνσταντινούπολης µε πρώτη το 1204 από τους
σταυροφόρους και δεύτερη και τελευταία από τους Οθωµανούς το 1453. Γιατί η
αυτοκρατορική ισχύς περιορίστηκε και συληθήκαν τα αυτοκρατορικά παλάτια στην
Κωνσταντινούπολη πολύ πιθανόν η πόλη να αποδεκατίστηκε και να µην µπορούσε να
ανατάξει µετά την άλωση του 1204. Έτσι δεν υπήρχε το κατάλληλο έδαφος να
οργανωθεί το ίδιο καλά η αυτοκρατορική ισχύς όπως πριν την άλωση του 1204 µε
αποτέλεσµα να εξαθλιωθεί η παραγωγή του υγρού πυρός.
Με την άλωση της Κωνσταντινούπολης έχουµε την διάλυση του
αυτοκρατορικού πολιτικού αξιώµατος που ήταν η µεγαλύτερη και σηµαντικότερη
αυτοκρατορική ισχύ για την περιοχή εκτός της άπω ανατολής µε ρίζες όπως είναι
γνωστόν από τις ρωµαϊκές αυτοκρατορικές δυναστείες , δηλαδή δεν θα συναντούσες
πιο δυνατό αυτοκρατορικό πολιτικό αξίωµα σε άλλη περιοχή του κόσµου. ∆εύτερον
είναι η εµφάνιση ενός όπλου που ήταν αντίπαλο δέος που σιγά σιγά αντικατέστησε το
σιφών και το χρησιµοποιούσαν οι Οθωµανοί ως γνωστόν και µε αυτό µπορούσαν να
διατρίσουν τα τοίχοι της Κωνσταντινούπολης δεν µιλάω για κανένα άλλο όπλο παρά
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για το κανόνι. Με οικονοµικούς όρους θα λέγαµε πως η βυζαντινή αυτοκρατορία
ήτανε ο κύριος παραγωγός των χειροσίφον και σιφών µε την πάροδο των χρόνων το
όπλο αυτό χάθηκε και ξεχάστηκε και η τεχνολογία που προτιµήθηκε ήταν το κανόνι.

11.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

Το µηχάνηµα ο µηχανισµός δεν είναι µια απλή ιδέα πολεµική στρατιωτική
αλλά είναι µια σύνθεση ένας επιστηµονικός σχεδιασµός που πάει χρόνια µπροστά την
ιστορία της επιστήµης και την τεχνολογία της περιόδου. Η λεπτοµέρεια και η
ικανότητα επιτεύγµατα εκπληκτικά για αυτή την περίοδο. Το σχήµα του είναι
κυλινδρικό και κατά συνέπεια έχει τη µορφή των όπλων που ξέρουµε σήµερα.
Όσο προχωράει η µελέτη µου παρατηρώ στοιχεία που µου δείχνουν πως ο
µηχανισµός δεν είναι κάτι το τυχαίο αλλά είναι πολυετής µελέτη ίσως και µελέτη
αιώνων είναι δηµιούργηµα πολύ µεγάλων µηχανικών. Το µηχάνηµα φαίνετε να έχει
ειδικό σχεδιασµό. Τα στοιχεία όπως ο τύπος του µετάλου το σχήµα του µηχανισµού
που είναι κωνικό σηµαίνει πως έχει πρακτικό σχήµα ικανό για εύκολη χρήση. Οι
θερµοκρασίες που αναπτύσσονται είναι πάρα πολύ µεγάλες. Μπορεί κανείς να
διακρίνει µια διαφορετική κοσµοθεωρία για τα όπλα.
Άλλο ερώτηµα είναι πως κατασκευάζετε και δηµιουργείτε τόσο µεγάλη πίεση
και εκτόξευση του πυρός πως µε άλλα λόγια δηµιουργείτε µια τόσο µεγάλη φλόγα
πυρός σε τόσο µικρού µεγέθους όπλο. Στην πραγµατικότητα η ρίψη απόστασης µε το
µέγεθος του µηχανισµού µπορεί να φτάνει το 1 προς 10 δέκα φορές δηλαδή το
µέγεθος του µηχανισµού γύρο στα 4 µε 5 µέτρα απόσταση. Σε σχέση µε τους
σηµερινούς µηχανισµούς που βλέπουµε σήµερα στην καθηµερινή χρήση και τη
βιοµηχανική χρήση γιατί οι επιδόσεις του χειροσίφονα που παρατηρούµε δεν
µπορούµε να τις συναντήσουµε σε µηχανές χειρός εκτόξευσης φωτιάς.
Η διάµετρος του στοµίου είναι εξωπραγµατική για την εποχή και τα δεδοµένα
δεν υπάρχει όπλο µε τέτοια διάµετρο κάνης πουθενά στον κόσµο δεν γνωρίζω µέχρι
που θα µπορούσαµε να φτάσουµε για να συναντήσουµε παρόµοια διάµετρο αλλά για
φλογοβόλο ίσως να µην έχει φτιαχτεί ποτέ. Για να αναφέρω η διάµετρος ενός όπλου
είναι µερικά χιλιοστά σε σηµερινά µιλιµέτρ αυτό που βλέπουµε πρέπει να φτάνει
υποθετικά σε πολλές δεκάδες µιλιµέτρ. Στο σύγχρονο φλογοβόλο τα µηχανικά
τµήµατα του είναι διακριτά. Κατά κανόνα η φωτιά διαχέετε από κλειστό σωλήνα που
είναι συνδεδεµένος µε µια η δυο φιάλες που εµπεριέχουν κάποιο τύπο υγρού αερίου
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υπό µεγάλη πίεση συνδέονται µε ένα λεπτό σωλήνα εκτόξευσής του υπό πίεση υγρού
µέσα στις φιάλες ενώ εδώ επαναλαµβάνω δεν έχουµε κανένα ίχνος τροφοδοσίας
πουθενά δεν βλέπουµε φιάλες µε κάποιο είδος υγρού αερίου.
Το µέταλλο του όπως έχουµε πει είναι πολύ πιθανόν ο χαλκός αλλά δεν
µπορώ να αποκλείσω και το χρυσό. Είναι όµως κάτι πολύ περισσότερο επιλέχθηκε
για εκείνη την εποχή νοµίζω ένα από τα καλύτερα µέταλα σε αντοχές στη µετάδοση
της θερµότητας. Σήµερα ο χαλκός είναι πρώτιστό µέταλο στη χρήση του σε
σωληνώσεις σε όλο τον κόσµο επιπρόσθετα το µέταλο χρησιµοποιείτο στη
δηµιουργία οικιακών σκευών. Επίσης φαίνετε να έχει αξιόλογες αντοχές στην
µετάδοση θερµότητας.
Στη σελίδα 223 υπάρχει ο ασφαλιστικός λύχνος Ντάβι που χρησιµοποιούν οι
ανθρακωρύχοι φέρει ένα κυλινδρικό πλέγµα από χαλκό που εµποδίζει την µετάδοση
της φλόγας. Θεώρησα καλό να χρησιµοποιήσω ένα παράδειγµα από ένα πείραµα
φυσικής που αποδεικνύει πως ο χαλκός είναι αξιόλογο µέταλο επαγωγής της
θερµότητας στοιχείο που ενισχύει την άποψη πως το µέταλλο έχει επιλεχθεί ειδικά
γιατί το όπλο πετυχαίνει πολύ µεγάλες θερµοκρασίες.

ΕΙΚΟΝΑ 4 ΣΧΗΜΑ 188 ΣΕΛΙ∆Α 224 ΠΕΙΡΑΜΑ ΠΑΡΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

Θέλω να επισηµάνω πως ασχολούµαι µε τον χειροσίφωνα ειλικρινά δεν
γνωρίζω αυτή την ώρα κάποια αναπαράσταση που να µοιάζει στο σιφων. Γιατί για το
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χειροσίφον η αναπαράσταση αυτή δίνει πάρα πολλά στοιχεία για τον µηχανισµό και
τις ιδιότητες του, αυτό που θα µπορούσαµε να συµπεράνουµε στο µηχανισµό του
σιφών είναι δύο στοιχεία το πρώτο πηγάζει από το σχήµα και τη µορφή του
χειροσίφωνα εάν ο χειροσίφωνας είχε αυτή τη µορφή όπως µας δείχνει η
αναπαράσταση πιθανολογώ πως ο σιφών θα πρέπει είναι ανάλογος σε σχήµα µε πολύ
πιο µεγάλο µέγεθος. ∆εύτερο στοιχείο, θα έχει πιο δυνατή ισχύ άρα θα είναι και πιο
δυνατό όπλο. Στην ουσία δεν µπορούµε να αντιληφθούµε αυτή την στιγµή την
πραγµατική µορφή έναν τυπικό σχεδιασµό ενός σιφών από τη στιγµή που ο
χειροσίφωνας που βλέπουµε στην εικόνα έχει τόσα αµφιλεγόµενα σηµεία. Σε κάποιες
από τις πηγές περιγράφετε ο σιφών σαν ένας µηχανισµός που αποτελείτε από τρία
µέρη κάποιο από αυτά µπορεί να είναι εµπεριέχετε του µηχανισµού η και εκτός του
µηχανισµού δεν έχουµε καθαρή εικόνα για να µιλήσουµε µε σιγουριά. Γνωρίζουµε
την πηγή που µας λέει για την τοποθέτηση του σιφών στο δρόµωνα σε ποια σηµεία
τοποθετούνται επίσης µας πληροφορεί πως το πλοίο το ίδιο χρησιµοποιούσε τον
εµπρόσθιο σιφών για κατά µέτωπο επίθεση και τους πλαγίους για επίθεση εκ πλαγίως
έδω µπορούµε να συµπεράνουµε πως ο σιφών απ΄ότι φαίνετε δεν µπορεί να
µετακινηθεί θα µπορούσαµε να φτάσουµε σε µια σειρά από συµπεράσµατα όπως η
πιθανότητα το µηχάνηµα να ήταν υπέρβαρο που είναι και το πιο πιθανό δεύτερον το
µηχάνηµα µπορεί να ήταν εύθραυστο, έδω όµως υπάρχει µια πηγή που µας
πληροφορεί πως το πλοίο έπεφτε πάνω στο εχθρικό πλοίο άρα θα πρέπει να ήταν
πολύ ανθεκτικό στις συγκρούσεις και στα ταρακουνήµατα τρίτον το µηχάνηµα να
µην µπορούσε να µετακινηθεί γιατί ήταν ενσωµατωµένο µε το κύριο πλοίο. Σε τελικό
συµπέρασµα οι πηγές µας λένε για τρία τµήµατα του όπλου του σιφώνα από εδώ θα
πούµε πως ο σιφών είναι όπλο αποτελούµενο από τρία τµήµατα. Συµπέρασµα η
τεχνική πρόωσης εκτόξευσης δεν την έχουµε ξαναδεί γιατί αποτελείτε από τρία µέρη
εάν αυτή η τεχνική χρησιµοποιηθεί από την σύγχρονη τεχνολογία µπορεί να έχουµε
ένα καινούργιο όπλο.
Ο µηχανισµός δεν αποτελούσε κάτι τo ιδιαίτερα δύσκολο για τους
µεσαιωνικούς πολιτισµούς τόσο σε άποψη µεγέθους όσο και λεπτοµέρειας. Τι θέλω
να πω δεν υπήρχε κανένα πρόβληµα εκείνη την εποχή να φτιαχτεί ένας σιφών
µερικών µέτρων τα δηµιουργήµατα εκείνης της περιόδου είναι µεγαλειώδη και
επιβλητικά αλλά όπως έχουµε επισηµάνει αυτές οι δυνατότητες ήταν εφικτές στην
πρωτεύουσα. Για παράδειγµα περίφηµες καµπάνες γι αυτό και πιστεύω πως η
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παραγωγή καµπανών θα πρέπει να είχε άµεση σχέση µε την παραγωγή σιφώνων και
χειροσιφώνων. Πιθανόν να έχουµε τεχνικές χυτοσιδήρου.
Εάν τώρα κοιτάξουµε το όπλο πιο προσεκτικά στην αναπαράσταση µας
παρατηρούµε να υπάρχει κάποιο µηχανικό στοιχείο στο πάνω µέρος του
µηχανήµατος. Εδώ µπορούµε να αναρωτηθούµε εάν αυτό το στοιχείο έχει σχέση µε
κάποιο τύπο διακόπτη κάποια σκανδάλη, τη σκανδάλη οι (παλαιότεροι την ονόµαζαν
κοκοράκι). Κάποιο είδος ντεπόζιτου η και κάποιος διακόπτης περιστρεφόµενος.
Πόση ποσότητα υγρού χωρούσε στο µηχάνηµα γιατί σε αυτό το µέγεθος που
αντικρίζουµε δεν µπορεί να εµπεριέχετε περισσότερο από µερικές εκατοντάδες
γραµµάρια έως και λίγα λίτρα. Μπορεί το µηχάνηµα να είναι ζυγοσταθµισµένο. Το
καθαρό βάρος του µηχανισµού και το συνολικό βάρος του δεν πρέπει να ξεπερνούσε
τα µερικά κιλά.

ΕΙΚΟΝΑ 5 ΤΟ Ι∆ΙΟ ΤΟ ΟΠΛΟ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΥ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ. ΕΙΚΟΝΑ ΜΕ
ΤΟ ΟΠΛΟ ΥΠΟ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ. Ε∆Ω ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΤΑ ΚΑΙ Η Ι∆ΙΑ Η ΕΙΚΟΝΑ
ΜΑΣ ΚΑΘΗΛΩΝΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ.

Ο µηχανισµός του χειροσίφωνα πρέπει να πούµε πως δεν είναι ο µοναδικός
πρωτότυπος στο παρελθόν στα ελληνιστικά χρόνια µπορεί πρόγονοι αυτού του
µηχανισµού να συναντούνται στις µηχανικές κατασκευές των µηχανικών της
Αλεξάνδρειας. ∆εν είναι διόλου απίθανο να έχει κατασκευαστεί από το παλιά κάτι
παρόµοιο µε το χειροσίφων άλλα όπως έχω πει και προηγουµένως το υγρόν πυρ είναι
η βυζαντινή βερσιόν αυτή αυτούσια.

41

Κλειδί στο αίνιγµα του υγρού πυρός είναι η αρχαία βιβλιοθήκη της
Αλεξάνδρειας και οι αρχαίοι έλληνες µηχανικοί της ίδιας πόλης ο Κτησίβιος (285222 π.χ), ο Φίλων ο Βυζαντινός (260-180 π.χ) και ο Ήρων ο Αλεξανδρεύς ( 1 ος µ.Χ
αι.)στους όποιους µπορούµε να προσθέσουµε τον Βίτωνα τον Τάκτικό (150-80 πχ
περίπου), τον Αθηναίο τον µηχανικό (1ος πχ αι) και τον πάππο τον Αλεξανδρέα (3ος4ος µ.Χ αιώνα). Να θυµηθούµε ακόµα τον Αρχιµήδη και τον Μάρκο Πολίωνα
Βιτρούβιο14.
Συνηθίζετε στα αντικείµενα µεγάλης αξίας να καλλωπίζονται µε πολύτιµους
λίθους και διάφορα σκαλίσµατα. Γι’ αυτό µπορεί να υπήρχαν µηχανισµοί από
χρυσάφι και να τους έβαζαν πολύτιµους λίθους. Επιπρόσθετα µπορεί να πει κανείς
πως είναι ένα έργο τέχνης.
Πρέπει να είναι ελαφρύ από τον τρόπο που κρατάει το όπλο ο άνδρας φαίνετε
να µην κουράζετε δεν κάνει γκριµάτσες ακόµα δεν φαίνετε να φοράει γάντια για να
προστατεύετε από την υψηλή θερµοκρασία που αναπτύσετε στο όπλο αλλά όπως
επισηµάναµε ο χαλκός αποτρέπει σε µεγάλο βαθµό την µετάδοση της θερµότητας.
Άλλο ένα ερώτηµα θα ήτανε εάν θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί υπό αντίξοες
συνθήκες ένας χειροσίφωνας δηλαδή κάτω από αέρα.
Τι µπορεί να είναι αυτός ο µηχανισµός από ένα απλό µηχάνηµα που από
µηχανικής πλευράς εσωτερικά δεν είναι τίποτα περισσότερο από τους απλούς
σηµερινούς οικιακούς µηχανισµούς (όπως τα γκαζάκια) έως µια ολοκληρωµένη
πρωτοποριακή προωθητική µηχανή υγρού αερίου. Βέβαια τίποτα δεν χάνει το
µηχάνηµα ένα είναι υπό την πρώτη υπόθεση πάλι είναι πρωτοποριακό πάλι έχει τόσα
παγκόσµια ρεκόρ.
Σε αυτό το κεφάλαιο θέλω να αναφέρω για λίγο την χαρισµατική
φυσιογνωµία του Λέωντα του φιλόσοφου και µαθηµατικού ο οποίος έζησε µερικές
δεκαετίες πιο πριν από την χρονολογία που τοποθετούµε τον χειροσίφωνα που
διακρίνουµε στο χειρόγραφο. Ο Λέωντας αποτελεί χαρισµατικό και χαρακτηριστικό
εκπρόσωπο της βυζαντινής επιστήµης ίσως θα την χαρακτήριζα και υπερεπιστήµης ο
όποιος διατέλεσε και επίσκοπος Θεσσαλονίκης. Οι πηγές µας λένε πως ο Λέωντας ο
φιλόσοφος εφεύρε τον οπτικό τηλέγραφο που αποτελούσε ένα σύστηµα φρυκτωριών
από την Κωνσταντινούπολη έως στο φρούριο Λούλον το οποίο µπορούσε να
µεταδίδει 12 µηνύµατα στην πρωτεύουσα και να προετοιµάζονται τα στρατεύµατα.
Είναι πολύ πιθανόν σε αυτόν τον άνθρωπο να οφείλονται πολλές εφευρέσεις και να
έχει σχέση µε την εφεύρεση του χειροσίφωνα. Ένας από τους µαθητές του Λέωντα,
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είχε την τύχη να συνευρεθεί µε τους Άραβες γεωµέτρες του χαλίφη Al Mamoun στην
αυλή του. Στοιχείο που συντείνει στην ανταλλαγή γνώσεων µεταξύ των δύο
πολιτισµών. Να προσθέσουµε και να αναφέρουµε για την ανώτατη σχολή της
Μαγναύρας στην Κωνσταντινούπολη στην οποία διδάσκονταν και το µάθηµα της
γεωµετρίας σχολή στην οποία µετείχε και ό ίδιος ο Λέωντας. Εδώ να επισηµάνουµε
πως το όπλο έχει γεωµετρικό σχεδιασµό.
Σε τελικό βαθµό η ίδια η εφεύρεση φαίνετε να είναι ίσως ακόµα πιο παλαιά
και να φτάνει στις αρχές του 9ου αιώνα µε τα τέλη του 8ου αιώνα. Αλλά για να
αποδειχθεί αυτή η υπόθεση χρειάζεται περισσότερη µελέτη των κειµένων.

12.ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Η εύρεση ενός τέτοιου µηχανισµού θα έφερνε τεράστια προσφορά στην
τεχνολογία και στην γνώση για την ιστορία και την αρχαιολογία. Περισσότερο η
εύρεση του ίδιου του µείγµατος µέσα σε αρχαία κατά πάσα πιθανότητα αγγεία
αποτελεί όνειρο κάθε αρχαιολόγου. Ώστε να υπάρξει επιτέλους ένα χειροπιαστό
εύρηµα που να αποδεικνύει ακράδαντα την αναπαράσταση του σκυλίτζη.
Στην αρχαιότητα οι βασιλιάδες θάβονταν µε τα πολυτιµότερα και πιο
αγαπηµένα τους αντικείµενα πιστεύω και εγώ λοιπόν πως και οι βυζαντινοί
αυτοκράτορες πρέπει να θάβονταν µε τα προσωπικά τους όπλα. Έτσι λοιπόν ο
καλύτερος χώρος για να βρεις ένα χειροσίφωνα είναι οι τάφοι των βυζαντινών
αυτοκρατόρων.

Άλλα ας µην περιοριζόµαστε µόνο στους αυτοκράτορες µπορεί

κάλλιστα να υπάρχει και σε ανώτατους αξιωµατούχους και στρατιώτες. Μεγάλη
πιθανότητα σε όλες τις οχυρωµένες τοποθεσίες µε τις πιθανότητες να αυξάνονται όσο
είσαι πιο κοντά στο κέντρο που είναι η Κωνσταντινούπολη µια και στην
Κωνσταντινούπολη όπως γνωρίζουµε παράγονταν. Τα διάφορα ναυάγια βυζαντινών
πλοίων τέλος διάφοροι θρύλοι και µύθοι στα εδάφη της βυζαντινής αυτοκρατορίας. Ο
χειροσίφον µπορεί να θεωρείτο πολύτιµος και να φυλάσοταν σε χώρους όπως
θησαυροφυλάκια και υπεύθυνοι να ήταν οι αυτοκρατορικοί θησαυροφύλακες του
βυζαντινού αυτοκράτορα.
Η αναζήτηση για την εύρεση ενός βυζαντινού χειροσίφωνα µπορεί να είναι
τόσο σηµαντική όπως η αναζήτηση αντικειµένων όπως ο σταυρός του µεγάλου
κωνσταντίνου. Το µηχάνηµα αυτό αποτελεί ένα από τα µεγαλύτερα και πιο
σηµαντικά αντικείµενα ερεύνης της στρατιωτικής ιστορίας. Μπορεί κανείς να το
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χαρακτηρίσει και ως ένα από τα ιερότερα κειµήλια της χριστιανοσύνης που όπως
ξέρουµε ένα από αυτά είναι και ο σταυρός του µεγάλου κωνσταντίνου.
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ΕΙΚΟΝΑ 6 ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΣΕΛΙ∆Α ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ 0161 ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ ΓΙΑ ΝΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
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ΕΙΚΟΝΑ 7 Η ΣΕΛΙ∆Α ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 078 ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΕ Η
ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΜΕΛΕΤΑΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΥΓΡΟΝ ΠΥΡ.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Προτίµησα να χρησιµοποιήσω τη λέξη αρχαιότητα από τη λέξη µεσαίωνας για
να περιγράψω σε γενικό βαθµό κάθε τι το παλαιό ακόµα και για µερικούς
αιώνες µετά το τέλος της ύστερης αρχαιότητας 4ος αιώνας µετά χριστών.
2. Από το βιβλίο ο βυζαντινός κόσµος η ανατολική ρωµαϊκή αυτοκρατορία (330641) τόµος Α’ στο τέταρτο κεφάλαιο µε τίτλο οι δοµές της αυτοκρατορικής
εξουσίας στο υποκεφάλαιο ο πολεµικός στόλος στη σελίδα 248.
3. Την περιοδολόγηση θα την βρείτε στην εισαγωγή του γνωστού βιβλίου
Βυζάντιο η αυτοκρατορία της νέας ρώµης στην σελίδα 4.
4. Τα στοιχεία αυτά θα τα βρείτε στη σελίδα 50 στην εισαγωγή του βιβλίου η
σύνοψη ιστοριών του Ιωάννη Σκυλίτση στο πέµπτο υποκεφάλαιο vi. Η
έκδοση της σύνοψης ιστοριών από τον Johannes Thurn.
5. Τα στοιχεία αυτά θα τα βρείτε στην εισαγωγή του ίδιου βιβλίου από την
σελίδα 27 εώς και την σελίδα 30 στο πρώτο υποκεφάλαιο I ο βίος του Ιωάννη
Σκυλίτζη.
6. Οι περίοδοι και οι χαρακτηρισµοί τους µπορούν να βρεθούν στο βιβλίο το
βυζαντινό κράτος στις σελίδες 134,142,170,199.
7. Βλέπε τις σηµειώσεις των ναυµαχικών στη σελίδα 270 σηµείωση 88.
8. Από το περιοδικό της καθηµερινής επτά ηµέρες 8 Αυγούστου του 2000 µε
τίτλο βυζάντιο και Άραβες στη µεσόγειο στο κεφάλαιο για το υγρόν πυρ στην
σελίδα 19.
9. Από το περιοδικό της καθηµερινής επτά ηµέρες 8 Αυγούστου του 2000 µε
τίτλο βυζάντιο και Άραβες στη µεσόγειο στο κεφάλαιο για το υγρόν πυρ στην
σελίδα 19.
10. Βλέπε από το βιβλίο το Βυζαντινό ναυτικό η επίδραση της θαλάσσιας ισχύος
στην ακµή και την πτώση της βυζαντινής αυτοκρατορίας στο κεφάλαιο
Συνέπειες της µεταφοράς επί της γενέσεως από την σελίδα 27 εώς και την
σελίδα 31.
11. Βλέπε από το βιβλίο το βυζαντινό ναυτικό η επίδραση της θαλάσσιας ισχύος
στην ακµή και την πτώση της βυζαντινής αυτοκρατορίας στο κεφάλαιο η
Κωνσταντινούπολη ως ναυτικός πνεύµων της αυτοκρατορίας στις σελίδες 25
και 26.
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12. Ίδια διαπίστωση για το χειροσίφων ότι είναι όπλο χειρός και χρησιµοποιείτο
από τα βυζαντινά τάγµατα µπορεί να την συναντήσεις και στο βιβλίο από την
σφενδόνη στο υγρόν πυρ.
13. Τα στοιχεία αυτά για τα αυτοκρατορικά τάγµατα µπορείτε να τα συναντήσετε
στο βιβλίο το Βυζαντινό κράτος στις σελίδες 354-355 στο κεφάλαιο Στρατός –
Μεσοβυζαντινή περίοδος.
14. Τις πληροφορίες αυτές µπορείτε να τις βρείτε στο βιβλίο υδραυλικά όργανα
και µηχανισµοί στην Αίγυπτο των Πτολεµαίων στο πρώτο κεφάλαιο στο τρίτο
υποκεφάλαιο οι µηχανικοί της Αλεξάνδρειας στην σελίδα 37.

48

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

•
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Θεόδωρος Κορρές, το «΄υγρον πυρ» ένα όπλο της βυζαντινής ναυτικής
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ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΠΗΓΕΣ

•

Μετάφραση Αρχιµανδρίτης Ανανίας Κουστένης, Θεοφάνους ηγουµένου του
αγρού και οµολογητού , Χρονογραφία 284-812\13, αρµός, 2010 τόµος 3

•

Βυζαντινά στρατιωτικά εγχειρίδια, Ναυµαχικά, κανάκι ,Αθήνα, 2005

ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

•

Στράβων αρχαία ελληνική γραµµατεία οι έλληνες, γεωγραφικά , κάκτος ,
τόµος 16 , Αθήνα, 1992

ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
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∆. π. φρύδας, γεωλογία και γεωτρήσεις πετρελαίου, παπαζήση, Αθήνα 1984

ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ

49

•

Κ.δ Αλεξόπουλου δ.ι. Μαρίνου, Γενική φυσική Θερµότητα, Ολυµπία , τόµος
τέταρτος, Αθήνα 1996

ΞΕΝΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

•

Paul lemerle , Ο βυζαντινός ουµανισµός, µορφωτικό ίδρυµα ερευνών, Αθήνα ,
2007

•

Cyril Mango, βυζάντιο η αυτοκρατορία της νέας ρώµης, µορφωτικό ίδρυµα
εθνικής τραπέζης, Αθήνα 2007

•

Cecile Morrison, Ο βυζαντινός κόσµος τόµος α΄ η ανατολική ρωµαϊκή
αυτοκρατορία (330-641), πόλις, 2007

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ

•

Η καθηµερινή, 2-32 Αφιέρωµα, 7Επτά ηµέρες, Βυζάντιο και Άραβες στη
µεσόγειο,8 Αυγούστου του 2000

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

•

Ιστορικός άτλας από την κάθοδο των Ηρακλειδών ως το β’ παγκόσµιο
πόλεµο, Λουκόπουλος, Αθήνα

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙ∆ΕΙΑ
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