
 
 

Η καταςκευό μηχανιςμών που εύχαν τη δυνατϐτητα να βϊλλουν αντικεύμενα ςε 

ςχετικϊ μεγϊλεσ αποςτϊςεισ, υπϐ παραβολικό τροχιϊ, πριν καν μελετηθοϑν οι 

κανϐνεσ τησ βλητικόσ, αποτελεύ μια πανϊρχαια πρακτικό. Ο πρώτοσ τϋτοιοσ 

μηχανιςμϐσ ςτην ανθρώπινη ιςτορύα όταν τα τϐξα. Αργϐτερα, επινοόθηκαν 

τρϐποι για βϊλλονται αντικεύμενα μεγαλϑτερου ϐγκου και βϊρουσ (λύθοι, ακϐντια, 

δοκϊρια κλπ). Σα ϐπλα αυτϊ ςυνιςτοϑν την κατηγορύα των «αφετηρύων» (ετυμ. 

ϊφεςη/αφόνω) οργϊνων. 

 

Αρχαιότητα – 14οσ Αιώνασ 

 
Πετροβόλοι Μηχανιςμοί 

 

Τπϊρχουν ιςτορικϋσ πηγϋσ που κϊνουν λϐγο για πετροβϐλουσ μηχανιςμοϑσ, των 

30 μνών (μιςϐ τϊλαντο, ϐπου 1 τϊλαντο = 26 περύπου κιλϊ), του 1 ταλϊντου 

(ταλανταύοι) και των 3 ταλϊντων (τριτϊλαντοι). 

 

 
Εικόνα 1: Πετροβόλοσ μηχανιςμόσ με δοκό κάμψησ 

Οι μηχανιςμού αυτού βαςύζονταν ςτην αποθόκευςη μηχανικόσ ενϋργειασ ςε μια 

διϊταξη η οπούα με την απελευθϋρωςό τησ ϋδινε κύνηςη ςτο βραχύονα του 

μηχανιςμοϑ που εκτϐξευε την πϋτρα. Η αποθόκευςη τησ μηχανικόσ ενϋργειασ 

μποροϑςε να επιτευχθεύ εύτε με την κϊμψη μύασ δοκοϑ (εικϐνα 1), με την ςτρϋψη 

ενϐσ ϊξονα, που ςυνϋςτρεφε χοντρϊ ςκοινιϊ, (εικϐνα 2) ό με ελατόριο.  

 



Η χρόςη των μηχανιςμών αυτών όταν καταλυτικό ςτην πολιορκύα οχυρωμϋνων 

πϐλεων με δυνατϊ τεύχη. ε τϋτοιεσ περιπτώςεισ η μϐνη δυνατϐτητα των 

αμυνομϋνων όταν να βρουν ϋναν τρϐπο να κρατόςουν τουσ μηχανιςμοϑσ αυτοϑσ 

ϐςο το δυνατϐν μακρϑτερα απϐ τα τεύχη τουσ και πϊντωσ ςε απϐςταςη 

μεγαλϑτερη απϐ το δραςτικϐ βεληνεκϋσ τουσ. 

 

Μια εξελιγμϋνη μορφό των μηχανιςμών αυτών κατϊ την ϑςτερη αρχαιϐτητα και 

τον πρώιμο μεςαύωνα, όταν οι «ϐναγροι» ϐπου πλϋον ςτον βραχύονα εκτϐξευςησ 

προςετϋθη καλϊθι κρεμαςμϋνο με ςκοινύ για να δοθεύ μεγαλϑτερη αρχικό 

ταχϑτητα ςτο βλόμα και να επιτευχθεύ μεγαλϑτερο βεληνεκϋσ (εικϐνα 3) 

 

 
Εικόνα 2: Πετροβόλοσ μηχανιςμόσ με άξονα ςτζψησ 

 

 
Εικόνα 3: Όναγροσ 

 

Με την πϊροδο του χρϐνου, καταςκευϊςτηκαν ακϐμα πιο εξελιγμϋνοι 

μηχανιςμού, ευκολϐτεροι ςτη χρόςη και με πολϑ μεγαλϑτερεσ δυνατϐτητεσ, οι 



οπούοι χρηςιμοποιοϑςαν την ιδϋα ενϐσ αντύβαρου που ϋδινε την αναγκαύα ώθηςη 

ςτο βλόμα (εικϐνα 4). Με τουσ μηχανιςμοϑσ αυτοϑσ το βεληνεκϋσ αυξόθηκε 

ακϐμα περιςςϐτερο και οι μηχανικού τησ εποχόσ εύχαν τη δυνατϐτητα να 

καταςκευϊζουν πολιορκητικοϑσ μηχανιςμοϑσ με το επιθυμητϐ πλϋον βεληνεκϋσ, 

αλλϊζοντασ κατϊ βοϑληςη το μόκοσ του βραχύονα εκτϐξευςησ και το βϊροσ που 

χρηςιμοποιοϑςαν ωσ αντύβαρο. 

 

 

 
Εικόνα 4:  Πετροβόλοσ μηχανιςμόσ με αντίβαρο 

Βαλλίςτρεσ ή Καταπέλτεσ 

 

Ήταν ομαδικϊ ϐπλα που εκτϐξευαν πϋτρεσ (εικϐνα 5) βϋλη ό ακϐντια (εικϐνα 6)  

την πραγματικϐτητα όταν διατϊξεισ μεγεθυμϋνων οριζοντύων ό (ςπανιϐτερα) 

κατακορϑφων τϐξων.  Οι καταπϋλτεσ διακρύνονταν απϐ το μϋγεθοσ του 

βαλλϐμενου βϋλουσ ό ακοντύου και υπόρχε μεγϊλη ποικιλύα. Κϊθε εύδοσ εύχε 

διαφορετικϐ ϐνομα, ϐπωσ Γαςτραφύτησ, ο κορπιϐσ, κλπ.  

 



 
Εικόνα 5: Καταπζλτησ λίθων 

 
Εικόνα 6: Βαλλίςτρα Ακοντίων 

 

 
Εικόνα 7: Διπλή Βαλλίςτρα 



Μια μεγϊλη καινοτομύα κατϊ τον μεςαύωνα όταν ο πολυβϐλοσ καταπϋλτησ, ο 

οπούοσ μποροϑςε να εκτοξεϑςει με μύα βολό δϋςμη ακοντύων ό βελών, 

καλϑπτοντασ μια μεγϊλη ϋκταςη ςτο πεδύο βολόσ (εικϐνα 7). Οι καταπϋλτεσ ό 

βαλλύςτρεσ που καταςκεϑαςε ο Αρχιμόδησ για το πλούο του Ιϋρωνα, εκτϐξευαν 

πϋτρεσ βϊρουσ 78 περύπου χλγ. ό δοκϊρια μόκουσ 5,50 μ. ςε απϐςταςη ενϐσ 

ςταδύου.  

 

Τακτική Χρηςιμοποίηςη  

 

Αρχαιότητα. 

Η τακτικό χρηςιμοπούηςη εξαρτιϐταν απϐ τη δραςτικϐτητα αλλϊ και απϐ τον 

ϐγκο και το βϊροσ τουσ. Σα πιο βαριϊ απϐ αυτϊ μποροϑςαν να χρηςιμοποιηθοϑν 

μϐνο κατϊ τουσ πολιορκητικοϑσ πολϋμουσ. Οι πολιορκητϋσ με τα αφετόρια 

ϐργανα επιτϑγχαναν την καταςτροφό των αμυντικών ϋργων, την εκδύωξη των 

αμυνϐμενων απϐ τισ επϊλξεισ και τον εμπρηςμϐ των οικοδομών. Οι αμυνϐμενοι 

τοποθετοϑςαν τα βαρϑτερα απϐ τα αφετόρια ϐργανα πύςω απϐ τα τεύχη για να 

βϊλλουν κατϊ των πολιορκητών, καθώσ όταν αδϑνατη η τοποθϋτηςη μηχανών 

τϐςου ϐγκου και βϊρουσ επϊνω ς’ αυτϊ. τα τεύχη τοποθετοϑνταν μικρού μϐνο 

Καταπϋλτεσ, Επιπλϋον, μικρϊ αφετόρια ϐργανα (τϐξα – χειροβαλλύςτρεσ) 

χρηςιμοποιόθηκαν και ςτο πεδύο μϊχησ κατϊ τουσ πολϋμουσ κινόςεωσ.  

 

Η πρώτη ϐμωσ οργανωμϋνη ςτρατιωτικό δϑναμη τησ Ιςτορύασ, που 

χρηςιμοπούηςε τουσ καταπϋλτεσ ςτο πεδύο τησ μϊχησ όταν ο ςτρατϐσ του Βαςιλιϊ 

τησ Μακεδονύασ Υιλύππου του Β'. Η, για πρώτη φορϊ, χρηςιμοπούηςη πολεμικών 

μηχανών ςε ςυνδυαςμϐ με τισ επιχειρόςεισ του πεζικοϑ και του ιππικοϑ 

αποτϋλεςε μύα αποκλειςτικϊ προςωπικό του ςϑλληψη, η οπούα ςόμανε και τη 

γϋνεςη του Πυροβολικοϑ Μϊχησ. Πρώτοσ ο Μϋγασ Αλϋξανδροσ χρηςιμοπούηςε 

τουσ καταπϋλτεσ κατϊ την διϊβαςη του ποταμοϑ ΣαναϏδου ϐπωσ αναφϋρει ο 

Αρριανϐσ, ο οπούοσ γρϊφει ϐτι οι μηχανϋσ ϋβαλαν κατϊ των κυθών που κατεύχαν 

την αντύθετη ϐχθη και ϐτι τα βϋλη διεπερνοϑςαν τισ αςπύδεσ και τουσ θώρακεσ 

φονεϑοντασ τουσ αντιπϊλουσ οι οπούοι «ετρϊπηςαν εισ φυγόν καταπλαγϋντεσ 

προσ των βελών ιδύα την μακρϊν ϊφεςιν».  

 

Οι Ρωμαύοι διδϊχθηκαν απϐ τουσ Έλληνεσ τη χρόςη των βαλλιςτικών μηχανών 

και τισ χρηςιμοπούηςαν ςε ϐλουσ τουσ πολϋμουσ που διεξόγαγαν. Σο πρώτο ϐμωσ 

τακτικϐ πρϐβλημα που αφοροϑςε τον τρϐπο με τον οπούο θα αντιμετωπιςθοϑν οι 

πολεμικϋσ μηχανϋσ ςτο πεδύο τησ μϊχησ εύχε κϊνει την εμφϊνιςό του και οι 

Ρωμαώκϋσ λεγεώνεσ κλόθηκαν να το επιλϑςουν. Η λϑςη που δϐθηκε 

διαφοροπούηςε ςημαντικϊ το μϋχρι τϐτε τρϐπο διεξαγωγόσ τησ μϊχησ, 

περιορύζοντασ τισ μϊχεσ ςώμα προσ ςώμα. Οι Ρωμαύοι υποχρεωμϋνοι να 

αντιμετωπύζουν τισ ςφοδρϋσ εφϐδουσ του ιππικοϑ των ευρωπαώκών και 



αςιατικών φϑλων που ςυνόθωσ αντιμετώπιζαν, όταν αναγκαςμϋνοι να τηροϑν 

ςτη μϊχη και ςχηματιςμοϑσ με πυκνό διϊταξη. Σο γεγονϐσ αυτϐ όταν 

καταςτροφικϐ, καθώσ η αντιμετώπιςη των βαλλιςτικών μηχανών απαιτοϑςε τη 

μεγαλϑτερη δυνατό διαςπορϊ των λεγεώνων. Οι Ρωμαύοι επϋλυςαν το τακτικϐ 

αυτϐ πρϐβλημα αυξϊνοντασ τισ δυνϊμεισ του ιππικοϑ τουσ, γεγονϐσ που τουσ 

εξαςφϊλιςε τη μϋγιςτη δυνατό ευκινηςύα και ευκαμψύα ςτο πεδύο τησ μϊχησ και 

τη δυνατϐτητα να λαμβϊνουν ϐποιο ςχηματιςμϐ απαιτοϑςε η τακτικό κατϊςταςη. 

τισ αρχϋσ του 4ου μ.Φ. αιώνα οι Ρωμαύοι ϋφθαςαν να διαθϋτουν μύα πολεμικό 

μηχανό για κϊθε 100 ϊνδρεσ, γεγονϐσ που περιϐριζε δραςτικϊ πλϋον τισ 

πιθανϐτητεσ μϊχησ ςώμα με ςώμα.  

 

Βυζαντινή Περίοδος. 

Απϐ τισ αρχϋσ του 7ου μ.Φ. αιώνα γύνεται η πρώτη χρόςη τησ νϊφθασ ςαν 

εμπρηςτικόσ ϑλησ. Οι Βυζαντινού, ςτην πρώτη πολιορκύα τησ 

Κωνςταντινουπϐλεωσ απϐ τουσ Μωαμεθανοϑσ το 717 μ.Φ. επύ αυτοκρϊτορα 

Λϋοντοσ Γ΄ Ιςαϑρου, χρηςιμοποιοϑν για πρώτη φορϊ το περύφημο «υγρϐν πυρ» ό 

«Ελληνικϐν πυρ» ϐπωσ εύναι διεθνώσ γνωςτϐ. Επρϐκειτο για ϋνα εμπρηςτικϐ 

μεύγμα με βϊςη τη νϊφθα που η ςϑνθεςό του αποτελοϑςε το καλϑτερα 

φυλαγμϋνο μυςτικϐ τησ αυτοκρατορύασ, γιατύ εξαςφϊλιζε την κυριαρχύα του 

Βυζαντινοϑ ςτϐλου ςτισ θϊλαςςεσ και την ακεραιϐτητα των τειχών τησ 

Κωνςταντινουπϐλεωσ. Αντύθετα με ϐ,τι πιςτεϑεται, το μεύγμα του υγροϑ πυρϐσ 

όταν αδρανϋσ και φυλϊςςονταν ςε ξϑλινουσ ςωλόνεσ δεμϋνουσ με μϋταλλο. 

Αναφλεγϐνταν με ϋκρηξη μϐνο ϐταν βρεχϐταν. Έτςι, οι Βυζαντινού δεν εύχαν παρϊ 

να διοχετεϑςουν ςτουσ ςωλόνεσ αυτοϑσ νερϐ υπϐ πύεςη για να αναφλεγεύ το 

μεύγμα, να εκραγεύ και να εκτοξευθεύ απϐ μϐνο του ςε μεγϊλη απϐςταςη κατϊ 

των αντιπϊλων, τουσ οπούουσ και κατϋκαιε.  

 

Οι Βυζαντινού χρηςιμοπούηςαν επιπλϋον ευρϑτατα τουσ καταπϋλτεσ ςτισ 

πολιορκύεσ των εχθρικών πϐλεων, ςτισ ναυμαχύεσ και ςτην ϊμυνα των δικών τουσ 

πϐλεων. Με τα «Μαγγανικϊ» ϐπωσ ονϐμαζαν τουσ καταπϋλτεσ, εκςφενδϐνιζαν 

αγγεύα γεμϊτα με εμπρηςτικϋσ ϑλεσ κατϊ των βλητικών μηχανών των 

πολιορκημϋνων και ϐταν τα αγγεύα ϋςπαζαν πϊνω ςτουσ ςτϐχουσ και τουσ 

περιϋλουζαν, αναφλϋγονταν με πυροφϐρουσ αγγύτεσ (βϋλη). τα τϋλη του 10ου 

μ.Φ. αιώνα, ο Λϋων ο οφϐσ ςτο βιβλύο «Σακτικό» αναφϋρει ϐτι απϐ το Βυζαντινϐ 

τρατϐ γινϐταν χρόςη αγγεύων, τα οπούα περιεύχαν εμπρηςτικό ϑλη ςε ςτερεϊ 

μορφό και ϐταν χτυποϑςαν πϊνω ςτον ςτϐχο αυτοαναφλϋγονταν. Σο ςώμα που 

υπηρετοϑςε ςτισ βλητικϋσ μηχανϋσ των Βυζαντινών ϋφερε την ονομαςύα 

«Κουρϊτορεσ των Μαγγανύων». 

 

 

 



14οσ Αιώνασ – αρχέσ 19ου αιώνα 
 

ταθμϐσ ςτην εξϋλιξη των πολεμικών μηχανών αποτϋλεςε η χρηςιμοπούηςη τησ 

πυρύτιδασ ςαν εκρηκτικόσ ϑλησ. Η πυρύτιδα όταν γνωςτό ςτην Κύνα και τισ Ινδύεσ 

πολϑ πριν απϐ το 14ο αιώνα. Ήταν περιςςϐτερο γνωςτό ςαν εμπρηςτικό ϑλη 

παρϊ ςαν εκρηκτικό. Ση χρηςιμοποιοϑςαν κυρύωσ για την καταςκευό 

πυροτεχνημϊτων και εκφοβιςμϐ ςτο πεδύο τησ μϊχησ και πιθανϐν για 

προωθητικϐ γϋμιςμα, ώςτε να εκτοξεϑουν πϋτρεσ ό ακϐντια κατϊ των Μογγϐλων 

επιδρομϋων. 

 

Η πρώτη απεικϐνιςη πυροβϐλου ευρύςκεται ς’ ϋνα παλαιϐ Αγγλικϐ χειρϐγραφο 

του 1326. Σο πυροβϐλο αυτϐ εύχε τη μορφό μιασ ςιδερϋνιασ φιϊλησ με ςτενϐ 

λαιμϐ, χονδρό κοιλιϊ και ςτηριζϐταν πϊνω ςε ξϑλινη βϊςη με τϋςςερα πϐδια. 

Έβαλλε μεγϊλο βϋλοσ με μεγϊλα μεταλλικϊ φτερϊ. Ο πυροβολητόσ πυροδοτοϑςε 

το φυτύλι του πυροβϐλου με πυρακτωμϋνη ρϊβδο.  

 

Μϋχρι το τϋλοσ περύπου του 13ου αιώνα δεν ςημειώνεται χρηςιμοπούηςη τησ 

πυρύτιδασ ςαν κινητόρια ενϋργεια, εϊν εξαιρϋςουμε τουσ πυραϑλουσ. Κατϊ μια 

εκδοχό, το 14ο αιώνα, πρώτοι οι Άραβεσ χρηςιμοπούηςαν τη βλητικό ιςχϑ τησ 

πυρύτιδασ ςε ϋνα, δικόσ τουσ επινϐηςησ, μηχϊνημα με την ονομαςύα Μad-faa. Κατ` 

ϊλλη εκδοχό, ο Γερμανϐσ μοναχϐσ Σερτϐλδοσ βϊρτσ, ανακϊλυψε τυχαύα ςτη 

Υραγκφοϑρτη την εκρηκτικό δϑναμη τησ μαϑρησ πυρύτιδασ και υπόρξε ο 

εφευρϋτησ του πρώτου πυροβϐλου. Πϊντωσ ςτα μϋςα του 14ου αιώνα, η μαϑρη 

πυρύτιδα εύχε ευρεύα χρόςη ςτον πϐλεμο, αναφϋρεται δε ϐτι οι Γερμανού 

χρηςιμοπούηςαν πυροβϐλα κατϊ την πολιορκύα τησ Σςιβιδϊλε (1331) τησ Ιταλύασ 

και ϐτι αγγλικϊ πλούα όταν οπλιςμϋνα με πυροβϐλα το 1338. 

 

Πυροβόλα Λείου Σωλήνα. 

Απϐ τον 14ο αιώνα ϋωσ τα τϋλη του 18ου αιώνα, υπόρξε μεγϊλη τεχνολογικό 

εξϋλιξη ςτην καταςκευό πυροβϐλων τα οπούα καθ’ ϐλο αυτϐ το διϊςτημα εύχαν 

κούλο ςωλόνα. Παρουςιϊζεται μεγϊλη ποικιλύα ςε διαμετρόματα, μόκη ςωλόνα 

και ονομαςύεσ.  το διϊςτημα αυτϐ καταςκευϊζονται κυρύωσ πυροβϐλα 

εμπροςθογεμό. Δεν λεύπουν ϐμωσ και τα οπιςθογεμό τα οπούα διϋθεταν βιδωτϐ 

πηγαύο που μετϊ τη γϋμιςη βιδωνϐταν επϊνω ςτο οπύςθιο ϊνοιγμα του ςωλόνα. 

 

Σα λεύα πυροβϐλα πρωτοεμφανύςτηκαν κατϊ την μϊχη του Crecy το 1346, ςτην 

οπούα οι Άγγλοι χρηςιμοπούηςαν τρεισ βομβϊρδεσ που ϋβαλαν μικρϋσ βολύδεσ, 

χϊρη ςτισ οπούεσ νύκηςαν, τρομοκρατώντασ τουσ αντιπϊλουσ τουσ. Πιθανϐν, τα 

λεύα πυροβϐλα να χρηςιμοποιόθηκαν και παλαιϐτερα ϐπωσ βεβαιώνει ο 

χρονικογρϊφοσ Froissant (1325 - 1400). 

 



Σα πρώτα πυροβϐλα που καταςκευϊςτηκαν όταν ξϑλινα χωρύσ τροχοϑσ. Μϐνο 

ςτο εςωτερικϐ του ςωλόνα υπόρχε επϋνδυςη με ιςχυρϊ ελϊςματα ςιδόρου ό 

χαλκοϑ. Σοποθετοϑνταν ςτο ϋδαφοσ και για να επιτϑχουν την απαραύτητη κλύςη, 

ϋβαλαν το εμπρϐςθιο μϋροσ του ςωλόνα πϊνω ςε δοκοϑσ ό ϋςκαβαν ςτο ϋδαφοσ. 

το τϋλοσ του 14ου αιώνα, τα πυροβϐλα τοποθετοϑνται πϊνω ςε τροχοϑσ και 

ειςϊγεται η χρόςη του κιλλύβαντα. Σα πρώτα αυτϊ πυροβϐλα όταν δυςκύνητα και 

χρηςιμοποιοϑνταν μϐνο κατϊ τουσ αγώνεσ φρουρύων ϐπου ϋβαλαν πϋτρεσ ό 

μεταλλικϋσ ςυμπαγεύσ ςφαύρεσ. Παρ΄ ϐλεσ τισ αρχικϋσ δυςκολύεσ, πολϑ ςϑντομα τα 

πυροβϐλα αποτελοϑν απαραύτητο ςτοιχεύο κϊθε Ευρωπαώκοϑ τρατοϑ και 

γνωρύζουν ραγδαύα τεχνολογικό εξϋλιξη. Με την πϊροδο του χρϐνου, ςτισ αρχϋσ 

του 15ου αιώνα, καταςκευϊζονται μεταλλικϊ πυροβϐλα με μεγϊλο ςωλόνα και 

πολϑ μεγϊλη διϊμετρο, ϐπωσ οι περύφημεσ «ΒΟΜΒΑΡΔΕ», οι οπούεσ εύχαν μόκοσ 

ςωλόνα 5 μ. περύπου και διϊμετρο 63 εκ. Για τη μετακύνηςό τουσ 

χρηςιμοποιοϑνταν βοώδϊμαξεσ και απαιτοϑςαν ξϑλινεσ βϊςεισ για την 

εγκατϊςταςό τουσ, γεγονϐσ που τα ϋκανε κατϊλληλα μϐνο για πολιορκύεσ ό για 

ϊμυνα οχυρωμϋνων τοποθεςιών. 

 
Εικόνα 8: Βομβάρδα 

 



Ουρβανόσ. 

Κατϊ την πολιορκύα τησ Κωνςταντινοϑπολησ το 1453, ο Μωϊμεθ ο Πορθητόσ, 

χρηςιμοπούηςε «Βομβϊρδα» καταςκευαςμϋνη τον προηγοϑμενο χρϐνο απϐ τον 

Οϑγγρο Ουρβανϐ. Σο πυροβϐλο αυτϐ, διαμϋτρου 80 εκ. όταν το μεγαλϑτερο απϐ 

τα τϐτε γνωςτϊ και εκςφενδϐνιζε λύθουσ των 700 χλγ. Αυτϐ ϋβαλλε 7 φορϋσ την 

ημϋρα και για την γϋμιςη του χρειαζϐταν 2 ώρεσ. Μετϊ απϐ μερικϋσ βολϋσ ϐμωσ 

διερρϊγη και φϐνευςε και τον καταςκευαςτό του, Ουρβανϐ. 

 

 
Εικόνα 9: Φανταςτική απεικόνιςη τησ βομβάρδασ του Ουρβανοφ 

 

Η χρηςιμοπούηςη των πυροβϐλων όταν πολϑ επικύνδυνη. Η πυρύτιδα όταν 

ευπαθόσ ςτουσ χειριςμοϑσ. Γι`αυτϐ δικαιολογεύται η κατϊ την εποχό εκεύνη (15ο 

αιώνα) μϋγιςτη αφοςύωςη ςτην προςτϊτιδα Αγύα Βαρβϊρα. Σο πυρ μεταδιδϐταν 

ςτο γϋμιςμα με πυρακτωμϋνη ςιδερϋνια ρϊβδο. Η ταχεύα βολό όταν ϋνα βλόμα 

την ώρα. Μετϊ απϐ κϊθε βολό χρειαζϐταν επιμελϋσ πλϑςιμο του κούλου, ώςτε να 

ψυχθεύ και να καθαρύζεται η τραχειϊ επιφϊνεια, η οπούα δεν όταν κατεργαςμϋνη. 

τισ αρχϋσ του 15ου αιώνα χρηςιμοποιόθηκαν ςιδερϋνιεσ ςφαύρεσ και 

καταςκευϊςτηκαν μακριϊ πυροβϐλα που ονομϊςτηκαν «κανϐνια». Αυτών, η 

θαλϊμη όταν επύςησ κολουροκωνικό. Η βολό τουσ όταν ακριβϋςτερη απϐ αυτόν 

των «Βομβϊρδων» και ϋμοιαζε κατϊ πολϑ προσ τα πυροβϐλα που 

χρηςιμοποιόθηκαν ςτα μϋςα του 19ου αιώνα. 

 

Καταςκευή Πυροβόλων. 

Οι πρώτοι κιλλύβαντεσ με τροχοϑσ εμφανύςτηκαν το 1460. Ο Κϊρολοσ VIII το 1493, 

ϋφερε ςτην Ιταλύα 140 πυροβϐλα απϐ χαλκϐ ςε κιλλύβαντεσ με τροχοϑσ τα οπούα 



ςϑρονταν απϐ ϊλογα και ςε αναλογύα 3 με 4 ανϊ χιλιϊδα ανδρών, ϋςπειρε τον 

τρϐμο ςτον εχθρϐ μϋχρι του βαθμοϑ με την προςϋγγιςό τουσ οι οχυρωμϋνεσ 

τοποθεςύεσ να πϋφτουν αμαχητύ. Η ταχυβολύα των πυροβϐλων αυτών όταν 8 

βολϋσ ανϊ ώρα, οι δε απαιτοϑμενεσ εργαςύεσ για τη γϋμιςη πολυϊριθμεσ. Σον 16ο 

αιώνα χρηςιμοποιόθηκαν τα χωνεϑματα για την καταςκευό των ςωλόνων και 

επιτεϑχθηκε περιςςϐτερο ομοιϐμορφη καϑςη τησ πυρύτιδασ. 

 
Εικόνα 10: Πυροβόλο του 16ου αιϊνα 

Διαμετρήματα 

τη Γαλλύα ο Ερρύκοσ ΙΙ το 1550 επϋλεξε τα καταλληλϐτερα διαμετρόματα για 

πυροβϐλα του. Σο 1574 με διαταγό του και την προτροπό του βλητικοϑ Jehan d΄ 

Eslrees καθϐριςε τα διαμετρόματα αυτϊ ςε ϋξι (6), εκλϋγοντασ για το ςτρϊτευμϊ 

του τα παρακϊτω πυροβϐλα: 

 Σο πυροβϐλο των 33 λιτρών, μόκουσ 20 διαμετρημϊτων και βϊρουσ 5150 

χλγ. 

 Ση μεγϊλη Coulevrine των 16 λύτρων βϊρουσ 3700 χλγ. 

 Ση Coulevrine Balarde των 7,5 λύτρων, βϊρουσ 1850 χλγ. και  

 Ση μικρό Coulevrine των 2,5 λύτρων, βϊρουσ 800 χλγ. και τα δϑο των 30 

διαμετρημϊτων περύπου. 

 Σο Fancon 1,5 λύτρων βϊρουσ 650 χλγ. και το 

 Fanconneau των 0,75 λύτρων βϊρουσ 350 χλγ. και μόκουσ 40 

διαμετρημϊτων. 

 

Ανάπτυξη Πυροβόλων ςτον Υπόλοιπο Κόςμο. 

τα ϊλλα κρϊτη και κυρύωσ ςτη Γερμανύα χρηςιμοποιόθηκαν ςωλόνεσ οι οπούοι 

γϋμιζαν απϐ το κλεύςτρο. Σϋτοια πυροβϐλα, μεγϊλησ βλητικόσ ιςχϑοσ όταν, το 

πυροβϐλο τησ Μϐςχασ διαμετρόματοσ 91 εκ. και βϊρουσ 30.000 χλγ. το οπούο 



ϋβαλε βλόμα 1500 χλγ., η βομβϊρδα d΄Agra βϊρουσ 40.000 χλγ. και 

διαμετρόματοσ 58 εκ. και η Coulevrine του Nancy (1592) μόκουσ 50 

διαμετρημϊτων, βϊρουσ 7700 χλγ. και διαμετρόματοσ 16 εκ. χόμα 7α. Όλμοσ 

16ουΑιώνα. χόμα 7β. Εκπυρςοκρϐτηςη Όλμου (1452).  

 

Ανάπτυξη Πυροβόλων 16ο - 19ο Αιώνα. 

Κατϊ το 16ο αιώνα ϋγινε μεγϊλο βόμα ςτη βλητικό με τη χρόςη ϐλμων, που 

ϋβαλαν βϐμβεσ, δηλαδό ςφαιρικϊ βλόματα, γεμϊτα με πυρύτιδα και τα οπούα 

διϋθεταν βραδϑκαυςτο, το οπούο αναφλεγϐταν κατϊ την εκτϐξευςό τουσ. Σϋτοιεσ 

βϐμβεσ εύχαν χρηςιμοποιηθεύ και κατϊ την πολιορκύα του Bordeaux το 1452 απϐ 

τον Bureau μεγϊλο Γϊλλο βλητικϐ, εγκαταλεύφθηκαν ϐμωσ, λϐγω τησ 

επικινδυνϐτητασ του προςωπικοϑ, το οπούο τουσ υπηρετοϑςε, δεδομϋνου ϐτι 

επιτυγχϊνετο ανϊφλεξη πρώτα του βραδϑκαυςτου και μετϊ του γεμύςματοσ. 

Καθιερώθηκαν ςαν μεγϊλα διαμετρόματα τα πυροβϐλα των 48, 24, 12 και 6 

λύτρων. 

.  

Εικόνα 11: Πυροβόλο του 17ου αιϊνα 

 

Εμφανύςτηκε ϋνασ νϋοσ τϑποσ βραχϑ ςωλόνα Πεδινοϑ πυροβϐλου, που 

ονομϊςθηκε οβιδοβϐλο και μποροϑςε να βϊλλει βϐμβεσ. Για πρώτη φορϊ 

καταςκευϊςτηκαν εξ΄ολοκλόρου μεταλλικού κιλλύβαντεσ. 

 

Σο 1732 ο Γϊλλοσ υνταγματϊρχησ Valliere μελϋτηςε και ειςόγαγε ςτο Γαλλικϐ 

τρατϐ νϋουσ τϑπουσ λεύων πυροβϐλων, που εύχαν διαμϋτρημα απϐ 22 ϋωσ 156 

χιλιοςτϊ, μόκοσ 2-20 διαμετρημϊτων, βϊροσ 250-2700 χλγ. και χρηςιμοποιοϑςαν 

γϋμιςμα ύςο με τα 2:3 του βϊρουσ του μεταλλικοϑ περιβλόματοσ του βλόματοσ και 

εύχαν βεληνεκϋσ 600- 3200 μ. Με τη βοόθεια φυςύγγησ απϐ χαρτϐνι, επιτεϑχθηκε 

ταχυβολύα μύασ βολόσ ανϊ λεπτϐ. Ωςτϐςο ο Valliere δεν μελϋτηςε αρκετϊ το 

ζότημα τησ ευκινηςύασ του υλικοϑ, ςε αντύθεςη με τουσ ουηδοϑσ. 

 



 

 
Εικόνα 12: Πυροβολικό του 18ου αιϊνα 

Πυροβόλα Αυλακωμένου Σωλήνα. 

Η καταςκευό αυλακωμϋνων ςωλόνων χρονολογοϑνται απϐ τον 15ο αιώνα και 

χρηςιμοποιόθηκαν πρώτα ςτα φορητϊ ϐπλα και ελϊχιςτα ςτα πυροβϐλα και 

ειδικϐτερα το 1615 ςτο πυροβϐλο των επτϊ (7) εκατοςτών (Μουςεύο Μϐςχασ).  

Μϋχρι τον 19ο αιώνα δεν εύχε γύνει ςοβαρό μελϋτη για τη καταςκευό πυροβϐλου 

με αϑλακεσ ςτο κούλο του ςωλόνα. 

 


