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Η ΒΟΜΒΑΡΔΑ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟ ΑΜΥΝΤΙΚΟ ΟΠΛΟ
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΤ Α ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ
Της Δρος Αικατι.φivης Χ. Αριστι:iδου

Η βομβάρδα ή μπομπάρδα ήταν πολε
μική μηχανή

είδος καταπέλτη, ποu με

-

μόνο από τα πυροβόλα του στόλου με·

μοναδικό σκοπό να επιφi:ρει σημαντικές

τη βοιiθεια σχοινiων και ελατηρίων εκ

καταστροφές

σφενδόνιζε ογκόλιθους μεγάλου βάρους.

Επειδή, ο βομβαρδισμός απέβλεπε στην

στις

παράκτιες

πόλεις.

ΧρησιμοποιrΊθηκε για πρώτη φορά από

εξυπηρέτηση τόσο επιθεηκώv όσο και

τους

· Αγγλους

αμυντικών σκοηιiJν, αυτό συχνά εκτελείτο

1346.

Αυτή χρησιμοποιήθηκε κυρίως ως

πολιορκητική

στη μάχη του Κρεσύ το

μηχανή

και από ξηράς.

προετοιμάζοντας
(

τον ερχομό των πυροβόλων κανονιιίJν.

r~·-··-

Βομβάρδα ήταν και το πρωτόγονο κανόνι
του 15ου ωώνα, το οποίο κατασκευαζό

ταν από σιδερένια ε:λάσμ~ηα που συγ
κρατούνταν με σπφάνια διατρήματος

50

εκατοστομέτρων. Το πυροβόλο αυτό είχε
μπούκα

50

εκατοστών και εκσφενδόνιζε

σιδερόμπαλες βάρους

200-300

περίπου

κιλών.
Με την ονομασία βομβάρδα αποδίδον

1) Βομβάρδι:ς του

15ου αιώνα

ται ακόμη δυο όροι, ει< των οποίων ο
πριίJτος αποτελεί ναυτικό όρο ι<αι εκφρά
ζει τίJπο ελαφρού Ιστιοφόρου*, ενώ ο δεύ
τερος αποτελεί μουσικό όρο που αναφέ
ρεται σε ξtJλινο πνευστό μουσικό 6ργα
νο**. Εδιίι όμως θα ασχοληθοόμε με τη

βομβάρδα ως όρο του πυροβολικού, γιατί
aυτή αποτελούσε ένα από τα βασικά
όπλα στην Κόπρο κατά το μεσαίωνα. Τ ο

2) MικpiJ Φορη-ι:ή βομβάρδα
Για την αvτιμετώrrωη των σοβαρών

κινδύνων που ήταν δονατ6ν να προκαλ.έ

όπλο αυτό χρησιμοποιήθηκε για τηv υπε

σει ένας ενδεχόμενος βομβαρδισμός, εiτε

ράσπιση αμυνηκών οχυρών στη Λευκω

αυτός γινόταν από την ξηρά εiτs από τη

σία, στην Αμμόχωστο, στην Κερύνεια και

θάλασσα, όλα τα κράτη κατά το μεσαίω

σ' άλλα μέρη του νησιού.

να και ιδιαίτερα εκείνα των οποίων οι ση

Η χρήση και η σημασία της βομβάρδας

μαντικότερες nόλεπς περιβάλλονταν από

θα πρέπει να εξεταστεί σε συνάρτηση με

τείχη, είχαν στην υπηρεσiα τους εξειδι·

το επίπεδο ανάπτυξης της πολεμικής τε

κευμέvα

χvικi1c;. Κατά το μεσαίωνα και μετά, μέχρι
το 19ο αιώνα, δεν ήταν δυνατό

va

εκτε

στη χρήση των βομ·
βάρδων τα οποία αποκαλο6νταv πuρο·
βολητές ή κανονιέρηδες αλλιώς «bom·

λείται βομβαρδισμός με τη σύγχρονη έν

bardierϊι>. Αποστολιi των ποροβολητών

νοια καθ' ι'Jσο, πρώτο, δεν υπήρχε αερο

ήταν η προσφορά υπηρεσιών για την

ηλο-i·α ι<αι, δεύτερο, τα στρατεύματα του

άμυνα των πόλειuν μέσω της

πεδίου δεν παρακολουθούνταν από βαρύ

σης των τΕΙχιiιν ΚαΙ άλλων οχυρωματη<ών

πυροβολικό. Ο βομβαρδωμός εκτελείτο

έργων.
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Οι πυροβολητές δεν i]ταν μόνο πολύ

διέτρεχε η χώρα. Οι μισθοφόροι αυτοί δι

χρήσιμοι ή μάλλον απαραίτητοι αλλά και

αιρούνταν σε δυο κατηγορίες: εκεivους

δύσκολα εξευρίσκονταν. Συχνά μάλιστα

που ηροορ!ζοvταν για τον τακτη'ό μισθο

τα

διάφορα

μεσαιωνικά

κράτη

ήταν

αναγκασμένα να τους αναζητούν σε διά
φορες

χώρες

του

προσλαμβάνονταν

εξωτερικού.

ως

Αυτοί

μισθοφόροι

και

φορικι'>

στρατό,

τους αποι,αλούμενους

9barabante0 κ.αt τους πυροβολητές (bombarderii)·. Ενιiι τους barabante προσλάμ· ·
βαvs σuνήθως κατά ομάδες και τους ανα

αμείβονταν ακριβά. Ο αριθμός των πυ

ζητούσε μέσω της διπλωματικής της υπη·

ροβολητών που χρειαζόταν το κάθε κρά
τος εξαρτόταν από την έκταση των τει·

ρεσiας, η πρόσληψη των πυροβολητών
γινόταν ύστ~φα από προσωπική αίτηση

χών και των άλλων οχυρών που έπρεπε

των ιδίων. Μάλιστα ζητούσε και συστά

να προστατεύσει. Με ετπστολή του που

σεις γι' αυτο!.)ς. Οι περισσότεροι κανοvιέ·

έστειλε στη Βενετία ο Καπετάνιος της

ρηδες της Ραγούζα ς ήταν Ιταλοί και Σκω·

Αμμοχώστου

την lη

τσέζοι. Προς αυτούς η Κυβέρνηση φαiνε·

Οκτωβρίου του 1499 ζητά να σταλούν
στην Κύπρο 200 τουλάχιστο Ιταλοί στρα·

ται ότι έτρεφε και τη μεγαί\Uτερη εμπι

Barto!omeo Minio

ηώτες. Σ' αυτή αναφέρει επίσης όη τότε

στη δύναμη του υπήρχαν πέντε πυροβο

στοσύνη. Ι6ια!τερο ενδιαφέρον παρουσιό·
ζει το γεγονός ότι στις 12 Νοεμβρiου του

λητi:ς (bombardίeri) από τους οποίους

1577 η Γερουσία της Ραγοι)Cας σuζι)τησε
το θ;έμα της πρόσληψης ε~ός Kunρioυ

6μως οι τέσσερεις ελάχιστα άξιζαν, ενώ ο

πυροβολητή

πέμπτος που

Σκουαρκιαλούπης (Petnιs Squarcialιφi).

ονομαζόταν

Brexa, παρόλο που

τomaso

ι1ταν άρρωστος, ήταν

άριστος. Επτά χρόνια αργότερα (σης

Δεκεμβρίου

da
23

1506) ο ίδιος πυροβολητής,

αφού του ζητήθηκε από ης Βεvεηκές αρ·

χές του νησιού, δivει συμβουλές γία την
επισκευή ενός μεγάλου μέρους των τει
χιίιν της Αμμοχώστου.

iδια επιστολή του (της lης Οκrω

ΠΟΡ

ονομαζόταν

Πέτρος

Τελικά η πρόσληψή του Σκουαρκιαλού·
πη δεν κατέστη δυνατi1 γιατί το αηοτi:λε
σμα της ψηφοφορίας ήταν

10
και 17
κατά. Όμως, το ότι η Γι:;ρουσiα της Ρα·

γούζας εκλήθη να αποφασίσει για το θέμα
αυτό, τούτο πιστοποιεί ότι στην Κύπρο
υπi1ρχαv ικανοί πυροβολητές που μετά
την

κατάληψη

του

νησιού

από

τους

τά από τη Βενετία να στείλει στην Κι)προ

ΤοίJρκοuς αναγκάστηκαν να ζητήσουν vσ
προσληφθούν ως πυροβολητές στην

σιδερόμπαλες

υπηρεσία άλλων κρατών.

βρίου) ο Καπετάνιος της Αμμοχώστου ζη

(balote di fero)

για ης

ανάγκες των βομβάρδων που ήταν εγκα
ταστημi:νες στο νησί. Ο Ιταλός

Paruta που

Paolo

έγραψε την ιστορία του πολέ

Η οικογένεια Σκουαρκιαλούπη καταγό·
ταν από τη Φλωρεvτiα, αλλά κατοικούσε
για πολλά χρόνια στην Αμμόχωστο, έτσι

μου για την κατάκτηση της Κύπρου από

που ο Στρατηγός

τους Τούρκους (Storia deHa Gkerra di Cipro) δίνοντας πληροφορίες για τα τείχη

οποίου το έργο Διήγησις της τρομερός

της Λε'Uκωσίας, αναφέρει ότι για την υπε·
ράσrηση της πδλης σ' αυτά υπήρχε
ρος για τέσσερεις βομβάρδες και

2000

στρατιώτες.

Στην υπηρεσία της μ10Θοφόρους στρα
τιώτες κατά το μεσαίωνα εiχε κω η Ραγού
απ ι} το 14ο αιώνα. Ο αριθμός τους

έφθανε συνήθως τους

200

αλλά κάποτε

και τους 400 ανάλογα με τον t<ivδuνo που

· Αγγελος

Γόπος, του

πολιορκiσς κω ολώσεαις της Αμμοχώ·
στου κατά το έτος 1571, αηοτελεi την κα·

λύτερη πηγή· για την πολιορκiα και την
πτώση τηςΑμμοχώστου, γκιτi έλαβε και ο
ίδιος ενεργό μέρος στην υπεράστηση της,
κατατάσσει τα μέλη της μεταξύ των Ελλή·
νων \JΠεραοΗΙUΤώV της πόλης. Q Γ άττος
αναφέρει ότι μi:λη ιης

ο Γι:ώpγtος κω ο Δάρδανος Σκουαρκκι·
λούηης ήταν στρατηγοi και διαδραμάτι·
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σαν εξέχοντα ρόλο στην υπεράσπιση της

vα (γαλλ. bombarde, γερμ. Boπ1baι·t, Bomme.ι· ή.

Αμμοχώστου. Μάλωτα ο Γεώργως Σκου

Pommer)

αρκJαλούηης αναφέρεται μεταξύ των αρ

σκευαζόταν σε διc'ιφορα σχήματα καΙ ήταν γνω

με καλαμένια γλωττίδα. Τούτο κατα

χηγών του λαού που πέθαναν κατά την

στό με πολλές προσωνυμίες: βομβαρδίνο, το μι

πολιορκία από ασθένεια. Ο

κρότερο όλων, βομβάρδο πίκολο, με μεσόφωνο

έργο του

Cicogna, στο
Ne!le iscrizioni Veneziani, (VI,

όργανο, βαμβάρδο Νiκολο η μπααέτο που αντι

σ.637), αναφέρει ότι ο Δάρδανος Σκοu

στοιχοuσε με την οξίπητα τοu τενόρου και βομ·

αρκιαλούπη ήταν πιστός συνεργάτης του

βάρδο ή μέγα βομβάρδο, ηου ήταν και το βαθύ·

Βραγαδίνου, έμεναν μάλιστα μαζί στην

τερο της οικογέvειας αυηiς. Από τη βομβάρδα

ίδια on<iα καt όη ήταν πάντα έτοιμος να

κατασκευό:uτηκε το 16ο αιώνα ο βαρύαυλος. Τον

του προσφέρει ης υπηρι:σίες του με κάθε

iδιο αιώνα οι Γερμαvοi αηοκαλοuσαν βομβάρδα

τρόπο.

τις βαθειές χορδtς του λοούτου, κάηοτε μάλιστα

Πλος στη σειρά των πυροβόλων βομ

και τη βαθύτερη φωνή πολυφωνικής σύνθεσης.

βάρδων υπήρχε και η φορητή βομβάρδα,

σμιο πόλεμο οι βομβόρδες παραμερίστη

Β!ΒΛ!ΟΓΡΑΦΙΑ: Arc11ivio dί Stato di Venezia. Κρατικό Αρχεiο Ραγούζας, Acta
ConsiJ!i Rogatorum. Marino Sanωo, Dia·
rii, 11, Venι:ιzia, 18'79. Ρ. Paruta, Storia DeiJa Guerra di Cipro, Sioena, 1827. Cicogna,
Ne!le iscrizioni Veneziani, VI. C. D. Cobham, Excerpta Cypria, Cambridge 1908. G.
Hi!l, Α History of Cyprus, voUII, Cambridge 1948, Αικατερίνης Χ. Αριστι:iδου,

καν από τα βομβοβόλα.

Ανέκδοτα έγγραφα της Κυπριακής !στο·

που μεταφερόταν και χειριζόταν από δυο
άνδρες, που τη στιγμή της βολής τη στή
ριζαν σε δίκρανο.

Στον αιώνα μας οι βομβάρδες εμφανί
στηκαν στον Α Παγκόσμιο πόλεμο. Απο
τελούσαν εμπροσθογιψΙl πυροβόλα που
εκτόξευαν βόμβες με πολύ καμπύλη τρο
χιά κω σε μικρή απόσταση. Στο Β Παγκό

*

Τύπος ελαφροί> ιστιοφόρου, χωρίς κοunοστή,

με δυο κατάρτω του 18οΙJ ιωι των αρχών του
19ου αιώνα. Τ α ηανιc'ι της πλwρης του ήταν όμοια
με εκεiνα της γαλέτας, ενι~ της πρίψνης του ήταν
όμοω με εκεiνα της βρατσέρας. Δεν είχε θώρακα
και εrrίσημα ονομαζ6ταν <<αγαυλολιβυρνiςιι. Ανή,

ρiας από το

της Ραγούζας (Ι.ΣΤ

αι}, Κ.Ε.Ε., V!I, Λευκωσία,
La stoι·ia di Ragι)sa,

1980. S. Razzi,

1903. Τ Ma·
can, Dubrovacki bavaranti u XVI stoljecu,
Ana!i H.I.D. Dubrovnik, 1961. · Αγγελοu
Γάττου, Διήγησις της τρομερός πολιορ

κε στην κατηγορία των εμπορικών πλοίων, αλλό

κίας και αλι.Uσεως της ΑμμοχιiJστου κατά

χρησψοποιήθηι<ε και για πολΕμικοuς σκοηοuς.

το έτος

Την ονομασία του (γαλλ.

bombe, αγγλ.

bombarde,

ή

galiote

i'ι

bomb-νessel) την πήρε από ειδικά

βομβοβόλα 1ωνόνια. Αρκετό τiΞτοια πλοία υπήρ,
χαν τόσο στο στι'Jλο του Χάϋντ Πάρκερ
Parkι?r) όσο και στο στόλο του

(.Sir Hyde
· Αγγλου ναυάρ

1571, Λευκωσiα, 1972. Ν.

πρου, Κυπριακά χρονικά, έτος !Β, τεί)χ.

Α, Ιαν-Μάρηος

1936. Encyc!opaedia ΒΓi
tannica, Micropaedia vo!. Π, Macropaedia,
Vo!. 8, USA, 1974. Γ.J. Κοτσοβiλλη, Περi

χου Νέλσωνα κατά το βομβαρδισμό της Κοηεγχά

εξαρησμού

γης σης

1894.

**

2 Απριλίου

του

1801.

Ξύλινο πνευστ(; μουσικό όργανο του Μεσαίω-

Γ. Κυρι

αζή, Δυο σταθμοί της ιστορίας της Κύ

τιιιν

πλοiωv,

Ερμούπολις,
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