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Τοΰτο δ΄ αντελήφθη ό από της Ακροπόλεως του Αγ. Δημητρίου παρακολουθών τα πέριξ 
συμβαίνοντα και διευθύνων την αμυναν Βασιλεύς όστις έκέλευσε την παραυτίκα έπίθεσιν τής 
ναυλοχοΰσης έν τω Κερατίω  πυρπολικής μοίρας, οπερ και έγένετο. Επιβάς δ΄ αυτός δρόμωνος έκ 
τών ταχύτατων διεξέπλευσε κατ΄ επανάληψιν τον έχθρον και καθωδήγει τους ημετέρους έν τή 
συντελέσει τής έπακολουθησάσης καταστροφής. Καί τών προσβαλόντων σκαφών την ένέργειαν 
υπεστήριζαν οι τεταγμένοι έπι τών επάλξεων τής περιβολής σιφωνάτωρες δια του έξακοντισμοΰ  

ενύγρου πυρός και καταπελτασται δια τοΰ ρίμματος ναυκλοσαγιτών πυριφλεγών. Έν 

τέλει δέ, του καταλαβόντος από τών αποτελεσμάτων τοΰ αδόκητου αιφνιδιασμού τρόμου τους 
"Αραβας άγαγόντος εις συγχυσιν και τής τάξεως τοΰντεΰθεν διασπασθείσης, το ΰπόλοιπον τοΰ 

ολέθρου συνετελέσθη άνευ τινός αντιστάσεως· 22 καματηρά εκείνων καράβια έξώκειλαν και 

κατεκάησαν έν τω κρασπέδω τών τειχών, πλείστα δ' άλλα προς τάνοικτά κατεβυθίσθησαν 
αΰτανδρα.

Και
Ουχί δέ μόνον ούτως έχρησιμοποιεΐτο το υγρον πΰρ, άπό τών έμμάχων έξ εύρυτέρας αποστολής 
σκαφών. Άλλ' άπήντων συνηθέστατα μικρά τινα και ώς έπι το πολύ μονόστηλα ναυπηγήματα, άτινα 
ήσαν διεσκευασμένα μετ' άποκλειστικότητος εν τω καταπρηστικής δυνάμεως τών εναντίων 
όπλισμών των προωρίζοντο, κατά συνέπειαν, εις το συμμετέχειν τών ναυμαχιών και άγωνίζεσθαι 
έπι του προκειμένου υπό κλίμακα μείζονα τής τών ετέρων, κεραυνοβόλου δ' έστιν οτε εντάσεως. 

ΚαΙ ταϋτα έκαλοϋντο Κακκαβοπυρφόρα και κοινότερον Κακκάβαι, αντιστοιχούντα μέν 
στρατηγικώς προς τάς Κανονιοφόρους τής σήμερον εποχής, φέροντα δέ τήν εξής σχετικήν 
έξάρτυσιν: Καθ' fi καΐ έπί τών δρομώνων, έν τω κυτει τής πρωρας ύπήρχεν ό ιδίας διατάξεως και 
οίκονομίας λέβης (το Κάκκαβον), ένθα οι πυροτεχνουργοί άπεθήκευον τήν υδαρή σύνθεσιν ή οποία 
άνερροφεϊτο εΐτα δια σωληνισμοΰ, μέχρι τής άπό τοϋ ύποφράγματος ή άπό τής τοΰ προστέγου 
κρύπτης λειτουργούσης αντλίας  Έπι τοΰ περιορισμένου ένθεν κάκεΐθεν τοΰ θαλάμου 
καταστρώματος έξ άλλου, διαμήκως τών προσθέτων και είς ύψος πολλάκις στήθους φθανόντων 
δρυφάκτων, εύρηντο πρόχειρα εντός θηκών είσχωρουσών — Ερμαρίων— τα βαρέα βλήματα- προς 
ών τήν έκσφενδόνισιν δέν έσπάνιζε να διατίθενται ένδον και μηχαναί έκ τών Ισχυροτέρων.
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Κοραη ατακτα εις πτωχοπροδρ.

Άπό τοϋ τέλους τοϋ Ζ' αΙώνος εννοείται, ότι εγίνετο και χρήσις του ύγροΰ πυρός, το οποΐον 

υγρόν πυρ
Σάββατο, 17 Μαρτίου 2012
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Άπό τοϋ τέλους τοϋ Ζ' αΙώνος εννοείται, ότι εγίνετο και χρήσις του ύγροΰ πυρός, το οποΐον 
έξεσφενδονίζετο άπό αποστάσεως διακοσίων ή τριακοσίων μέτρων δια σωλήνων, τούς οποίους 

εχειρίζοντο oι λεγόμενοι σιφωνάτορες.ή   σιφωνάριοι
Κατά τήν ναυμαχίαν προς τούτοις χρησιμοποιούντο και  χειροσίφωνες, ως αι σημεριναί  

περίπου χειροβομβίδες
9290

ΣΣ:  ή ακριβέστερα όπως οι βόμβες Μολότοφ. Μηχανισμοί εμπρηστικοί αποτελούμενοι από 
σφαιρικές γυάλινες η πήλινες φιάλες γεμάτες  με υγρό πυρ που ριχτόντουσαν με αναμμένη 
θρυαλλίδα (φυτίλι) στο κατάστρωμα του εχθρικού πλοίου. 

Το Υγρο πυρ έφανερώθη καί διδαχθηκε απο Άγγελο, εξ ουρανου,  εΙς τόν πρώτον χριστιανό 
βασιλέα: τον Κωνσταντιον τόν Μέγα, έπομένως ειχε
χροιάν υψίστης Ιερότητας· Για να μή προδώσει κανενας συτην την   έφεξής τήν εξ ουρανου 
αποκάλυψη, γραφτησαν άρχικα στην Aγία Τραπέζα  της Αγια-Σοφιάς  κατάραι, γιά τον πιθανο 
δραστη τετοιου ανοσιουργηματος. Διετάχθη δε αιωνιος αφορισμος και αναθεμα, ανεξαρτητα από 
τη θεση του δραστη. 

Ουτε ο πατριαρχης ουτε ο αυτοκτατορας θα γλυτωναν την τιμωρια.
Περιττό να πούμε πως θα τον εκτελούσαν ασυζητητί. 
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