
Screen clipping taken: 23/1/2012 4:15 μμ

ΚΟΡΑΞ CORVUS

Μια ρωμαϊκή τριήρης με το χαρακτηριστικό και τρομερό corvus, που ριχνόταν στα εχθρικά πλοία. Ο  
Corvus  ήταν σαν μια μικρή γέφυρα, μέσω της οποίας οι λεγεωνάριοι μπορούσαν να 
πραγματοποιήσουν ένα γρήγορο ρισάλτο. Στην έξω άκρη της αυτή η γέφυρα είχε ένα πελώριο και 
αιχμηρό γάντζο σαν ράμφος αρπακτικού πτηνού, κόρακα. Το ράμφος αυτό καρφώνονταν στο 
ξύλινο κατάστρωμα
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του εχθρικού πλοίου και επέτρεπε στους Ρωμαίους στρατιώτες να υπερπηδήσουν στο πλοίο. Τότε 
πια ενεργούσαν ως στρατιώτες ξηράς. Σε ένα τομέα που γνώριζαν πολύ καλά: την μάχη σώμα με 
σώμα. 

To corvus άλλαξε ριζικά την επικρατούσα ως τότε τακτική του εμβόλου , που εφάρμοσαν πρώτοι οι 
Έλληνες, βάσει της οποίας έπλητταν τον εχθρό με το έμβολο της πλώρης. 

Μια άλλη ονομασία του 

κόρακα ήταν γέρανος.

Μια μηχανή που μοιάζει μα τον 

σημερινό γερανό, μόνο που 

δεν ανέβαζε αλλά κατέβαζε ένα 
μυτερό ράμφος όπως και του 
κόρακα .

Το corvus αν και 
αποτελεσματικό διατάρασσε 
την ευστάθεια του πλοίου και 
έκανε προβληματικό τον πλου. 
Εγκαταλείφτηκε στους 
ύστερους ρωμαϊκούς 
χρόνους(Βυζάντιο). 
Μεσολάβησε η αρπάγη ένας 
πιο εξελιγμένος τύπος κόρακα:  
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πιο εξελιγμένος τύπος κόρακα:  

η αρπάγη, που γαντζώνονταν 

πιο αποτελεσματικά, αλλά και 
αυτή  δεν βάστηξε πολύ

Αρπάγη Το υγρό πυρ έκανε πολύ 
καλύτερη δουλειά και ήταν 
ασφαλέστερο.

Γέρανος

Οι βυζαντινοί είχαν πείρα της θάλασσας και αρκετό πλούτο ώστε να ενδιαφέρονται μόνο για την 
καταστροφή των πλοίων του εχθρού. 
Καράβια έφτιαναν και μόνοι τους.

Αντίθετα οι ρωμαίοι έφτιαχναν αριστουργήματα  χερσαίων τεχνικών κατασκευών (γέφυρες, 
λιμάνια, τείχη) αλλά δεν ήταν και οι καλύτεροι ναυπηγοί. Ενδιαφερόντουσαν  λοιπόν να αρπάξουν 
τα πλοία του εχθρού. Το κοράκι - corvus εξυπηρετούσε αυτή την ανάγκη.
Στο Κυπριακο ιδιωμα κορακῶ σημαίνει αγκιστρώνωμαι, γαντζώνωμαι, πιάνομαι απο κάπου.

Σταἰς στράταις ὃπου παρπατεῖς
παλλούραις νά φυτέψω,
νά παρπατεῖς νά κορακᾶς
πέρκιμου σου κοντέψω.

Στους δρόμους οπου περπατάς
πρέπει να φυτέψω κουμαριές
να περπατάς να πιάνεσαι 
μηπως και σε πλησιάσω.
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