
Καταπέλτης:  Πολιορκητικη μηχανη.

Στα σημερινα αεροπλανοφορα  ο Καταπέλτης απονήωσης, γνωστότερος και ως 
καταπέλτης αεροπλανοφόρου είναι ένας συγκεκριμένος μηχανισμός καταπέλτη, ο 
οποίος εκτινάσσει τα φερόμενα επί του καταστρώματος του πολεμικού πλοίου 
αεροπλάνα.



Καταπελτης λεγεται και ο μηχανισμος της θύρας εξοδου των οχηματων στα 
συγχρονα οχηματαγωγα πλοια. Μαλλον όμως μοιάζει με την κινητη γέφυρα τηςψ 
πύλης των παλιών καστρων.



Σημασία:

Σπανια χρησιμοποιουνταν σε πλοια. Το μεγεθος τους και οι κινησεις τους εθεταν σε 
κινδυνο το πλοιο που κινύνευε να ανατραπει.



ΔΕΣ ΕΙΚΟΝΑ 8. χωρια από τους αναποφευκτους κλυδωνισμους, και βαρος 
μηχανηματος και βληματων απαιτοσε ένα κυλικο χωρο ακτινας 8 μετρων για να 
κινηθει. Χειαζοταν λοιπον μια μικροτερη κατασκευη που όμως δεν θα ειχε τα ιδια 
καταστρεπτικα αποτελεσματα. 



Μονον οι οξυβελεις κατάπελτες μπορουσαν να λειτουργήσουν αποτελεσματικα 
πανω σε πλοιο 



Ιππαγωγα και φορτηγα σκαφη κουβαλουσαν  αποσυναρμολογημενες πολιορκητικες 
μηχανες και αλλα πολιορκητικά  μηχανήματα κατά τις διαφορες εκστρατειες από 
τους χρονους του Αλεξανδρου μεχρι την ανακαλυψη της πυριτιδας.



Επισης καταπελτες που λειτουργουσαν με την ιδια αρχη. δηλαδη σαν μεγλαλα τοξα 
ή σφεντονες 



Εγκυκλοπαιδικα

Κατά + πάλλω στελνω εναντίον καποιου

Ετυμολογία:

Λατινικα catapulta

Ιταλικά catapulta

Αγγλικά CATAPULT

Γαλλικά

Ξενόγλωσσα

1 ΠΟΛΙΟΡΚΙΑΣ MANGONNEAU ΠΟΛΙΟΡΚΙΑΣ2.

Εικόνες

καταπέλτης
Κυριακή, 22 Ιουλίου 2012
5:22 μμ
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3 ΟΞΥΒΟΛΟΣ 4

3 ΟΞΥΒΕΛΗΣ 4 ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ 

Γαστραφέτης5. Οξυβελής καταπελτης6.

7. ΠΟΛΙΟΡΚΗΤΙΚΑ ΟΠΛΑ Απαιτουμενος χωρος λειτουργιας8.
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9. ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 10. ΤΟΞΟΒΑΛΙΣΤΡΑ

11. ΝΑΥΚΛΑ ΜΕΤΑ ΧΕΙΡΟΤΟΞΟΒΟΛΙΣΤΡΟΥ ΚΑΙ 
ΚΟΡΔΩΝ ΜΕΤΑΞΩΤΩΝ

12. ΟΝΑΓΡΟΣ

13.ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ 
ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΥ ΕΠΙ ΠΛΟΙΟΥ

14. ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ 
ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΥ ΕΠΙ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ

Η ομιλια του προθυπουργου υπηρξε καταπέλτης κατά των αποψεων της 

αντιπολίτευσης.

Λεγεται με μεταφορικη εννοια: αποτελεσματικος και συνάμμα καταστρεπτικος, 
λογος που διέλυσε το ολο λογικο οικοδομημα, την συλλογιστικη της αντιπολιτευσης. 

Φράσεις
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κατακλη  ς βελέμνων 
case for arrows, quiver, Call.Dian.82; cap or case fitted to an engine, Bito 59.3; also, 
socket for the arrow in the γαστραφέτης, Id.62.9. 
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Συγγενικά
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