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Ο δρόµων για πρώτη εµφανίζεται

στην ύστερη ρωµαϊκή περίοδο. Η

ονοµασία προέρχεται από την

αρχαία ελληνική λέξη που σηµαίνει

δροµέας και η πρώτη αναφορά στο

πλοίο εντοπίζεται σε Ελληνικό

κείµενο αγνώστου συγγραφέα γύρω

στο 400 µ.Χ. Ο άγνωστος

συγγραφέας συγκρίνει το δρόµωνα

µε τον τύπο της λιβυρνίδας µε

τριάντα κωπηλάτες. Οι λιβυρνίδες

(liburnae) ήταν µικρά κωπήλατα

σκάφη µε 50 περίπου κωπηλάτες σε

δύο επίπεδα που αρχικά

χρησιµοποιούνταν από τους

Ιλλυριούς πειρατές και σταδιακά

κυριάρχησαν στους Ρωµαϊκούς

στόλους, κάτι που δικαιολογείται

από το ότι µε τη Ρωµαϊκή Ειρήνη

Ο Βυζαντινός δρόµων: 
αναζητώντας το πλοίο-φάντασµα*
Ιωάννης ∆. Νάκας (Αρχαιολόγος)

Βυζαντινά εδάφη στην Ιταλία θα

χαθούν από την εισβολή των

Λοµβαρδών, ενώ στην Ανατολή,
παρά την πλήρη ήττα των Περσών

από τον Ηράκλειο το 627, η

εµφάνιση των Αράβων θα οδηγήσει

την αυτοκρατορία σε βαθειά κρίση

µε µια σειρά από εξοντωτικούς

πολέµους. .Οι Άραβες σύντοµα θα

κατασκευάσουν τον πρώτο τους

στόλο και θα νικήσουν τους

Βυζαντινούς στη Ναυµαχία

των Καταρτιών, ξεκινώντας µια

σειρά επιδροµών στο Αιγαίο και

φθάνοντας µέχρι και την

Κωνσταντινούπολη, την οποία θα

πολιορκήσουν ανεπιτυχώς δύο

φορές

Οι Βυζαντινοί θα χάσουν πολλά

εδάφη, όπως την Αίγυπτο και τη

Συρία, αλλά ακόµη και την Κρήτη,
που θα αποτελέσει τη βάση των

πειρατικών επιδροµών των Αράβων.
Τα πολεµικά πλοία της εποχής

αυτής µας είναι σχεδόν άγνωστα. Ο
όρος δρόµων γίνεται η πιο κοινή

ονοµασία στις γραπτές πηγές, τόσο
τις Ελληνικές, όσο και τις Λατινικές
αλλά και τις Αραβικές, ενώ

εµφανίζεται και οι όρος χελάνδιο,
που περιγράφει µια παραλλαγή

κωπήλατου πλοίου ικανού να

µεταφέρει φορτίο και άλογα. Καµία
γραπτή πηγή, ωστόσο, δε δίνει

σαφείς πληροφορίες για τη µορφή

των πλοίων. Η µοναδική εικόνα

κωπήλατων πλοίων προέρχεται από

Ένα πλοίο-σύµβολο µιας εποχής και µιας αυτοκρατορίας είναι 
και ο Βυζαντινός δρόµωνας. Σελίδες επί σελίδων έχουν γραφτεί 
για αυτό το πλοίο που έχει εµπνεύσει γενιές ιστορικών ως η 
ιδεώδης ενσάρκωση της λάµψης του Βυζαντίου στη θάλασσα. Τι 
ακριβώς γνωρίζουµε για αυτό το πλοίο-φάντασµα; Ποιες είναι οι 
πηγές που µας επιτρέπουν να γνωρίσουµε την πραγµατική του 
µορφή; Τι ανήκει στη σφαίρα του φανταστικού και τι στην 
πραγµατικότητα; 

η Μεσόγειος είχε γίνει µια πραγµατικά

«ρωµαϊκή λίµνη» και η πειρατεία είχε

πια εκλείψει σχεδόν ολοκληρωτικά.

Η κατάσταση θα αλλάξει ριζικά µε την

κρίση της Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας

και τις βαρβαρικές επιδροµές µετά τον

3ο αιώνα µ.Χ. Γρήγορα οι εισβολείς θα
δηµιουργήσουν πειρατικούς στόλους

και θα πραγµατοποιήσουν

επιτυχηµένες επιδροµές, ενώ και στους

εµφύλιους πολέµους µεταξύ των

διαφόρων διεκδικητών του θρόνου οι

πολεµικοί στόλοι θα αρχίσουν να

παίζουν ολοένα µεγαλύτερο ρόλο. Το
δυτικό τµήµα της αυτοκρατορίας θα

διαλυθεί υπό το βάρος των

βαρβαρικών επιθέσεων, το ανατολικό

όµως, που θα γίνει γνωστό ως

Βυζαντινή αυτοκρατορία θα επιβιώσει

και τον 6ο αιώνα θα αντεπιτεθεί σε µια

προσπάθεια ανακατάληψης της

∆υτικής Μεσογείου. Οι πολεµικοί

στόλοι θα είναι βασικό µέρος αυτών

των εκστρατειών.

Οι αναφορές των ιστορικών και

επιγραφικών πηγών στους δρόµωνες

γίνονται πιο συχνές. Ο Προκόπιος της

Καισαρείας περιγράφει τους 92
δρόµωνες του στόλου του Βελισαρίου

ως γρήγορα πολεµικά πλοία, µε µια

σειρά κωπηλατών που προστατεύονταν

από κατάστρωµα και επανδρωµένα µε

2000 πεζοναύτες που ήταν επίσης

κωπηλάτες. Οι τελευταίοι ήταν

πιθανότατα υπεράριθµοι στα πλοία και

βοηθούσαν το κυρίως κωπηλατικό

πλήρωµα, µιας και πλοία µε 20
κωπηλάτες θα ήταν πραγµατικά πολύ

µικρά για κάποια σοβαρή πολεµική

επιχείρηση. Τα εικονογραφηµένα

χειρόγραφα της εποχής, όπως η

Αινειάδα του Βατικανού και η Ιλιάδα

του Μιλάνου φαίνεται να

επιβεβαιώνουν τη µορφή του πρώιµου

δρόµωνα, παρουσιάζοντας πλοία µε

µια σειρά κουπιά που φέρουν κυρτά

άκρα καθώς και υπερυψωµένο έµβολο

ακατάλληλο ασφαλώς για εµβολισµό

αλλά που βοηθούσε την σταθερότητα

του πλοίου. Μια ενδιαφέρουσα

λεπτοµέρεια είναι η πιθανή ύπαρξη

τριγωνικών πανιών (λατινιών).

Η περίοδος που ακολουθεί αποκαλείται

από πολλούς οι «Σκοτεινοί Αιώνες»
του Βυζαντίου. Τα περισσότερα

Πτυχίο Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Μεταπτυχιακές  σπουδές 
στο πανεπιστήµιο του Southamptonστην ναυτική αρχαιολογία . ∆ιδακτορικός φοιτητής στο τµήµα 
Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων µε θέµα: «Επικοινωνίες, και θαλάσσιο εµπόριο στο Αιγαίο 
από τον 12ο έως τον 9ο αιώνα π.Χ.

* Το κείµενο αποτελεί µέρος της παρουσίασης του κ. Νάκα στην 1η Ετήσια Ηµερίδα Ναυτικής 
Ιστορίας που έγινε στο Θ/Κ Αβέρωφ στις 29 Μαρτίου 2013
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το χειρόγραφο των Ιερών Παραλλήλων

του Ιωάννη ∆αµασκηνού που

χρονολογείται στα µέσα του 9ου αιώνα.
Τα δύο πλοία που απεικονίζονται έχουν

µια σειρά κουπιά, δύο πηδάλια στην

πρύµνη και πιθανότατα και µικρό

έµβολο στην πλώρη. Η παρουσία δύο

καταρτιών που φέρουν τριγωνικά πανιά

υποδεικνύει ότι τα πλοία είναι αρκετά

µεγάλα, µε 50 τουλάχιστον κωπηλάτες.

Εδώ θα πρέπει να κάνουµε µια

σηµείωση για τη βασική ναυπηγική

τεχνική της εποχής. Μέχρι τον 6ο αιώνα
η ναυπηγική τέχνη, όπως τη γνωρίζουµε

από πολλά ναυάγια εµπορικών πλοίων,
ακολουθούσε την αρχαία κελυφική

µέθοδο, που συνίστατο στη

συναρµολόγηση πρώτα του κελύφους

(πετσώµατος) του σκαριού και µετά την

προσθήκη των νοµεών (σταβόξυλων) µε
τη χρήση εσωτερικών συνδέσµων και

ξυλόκαρφων. Το αποτέλεσµα ήταν

ιδιαίτερα γερά και ελαστικά σκαριά, που
απαιτούσαν όµως πολλή και

εξειδικευµένη εργασία, καθώς και

µεγάλη σπατάλη ξύλου. Ήδη από τη

ρωµαϊκή εποχή οι ναυπηγοί είχαν

ξεκινήσει να κινούνται προς µια πιο

εύκολη και οικονοµική σκελετική

µέθοδο, όπου πρώτα στηνόταν ο

σκελετός και πάνω του καρφωνόταν το

κέλυφος, όπως συµβαίνει και σήµερα

στην παραδοσιακή ξυλοναυπηγική.

Η νέα µέθοδος που επικράτησε µέχρι το 
10ο αιώνα σχεδόν παντού, επέτρεπε τη 
γρήγορη και απλή κατασκευή πλοίων, τα 
οποία όµως δεν είχαν τις αντοχές των 
αρχαίων. 

Ιωάννης ∆. Νάκας στους κωπηλάτες που θα κόπιαζαν 
κλεισµένοι στο αµπάρι. Πιστεύουµε 
ότι οι δρόµωνες ήταν ανοιχτά πλοία 
και τα µόνα καταστρώµατα 
βρίσκονταν στα άκρα τους, ενώ 
υπήρχε και ένας στενός διάδροµος 
ανάµεσα από τους κωπηλάτες.

Η κάτω σειρά κωπηλατών δούλευε τα 
κουπιά της µέσα από τρύπες στα 
πλαϊνά του σκαριού, οι οποίες 
κλείνονταν µε δερµάτινους ασκούς, 
για να µην εισέρχεται το θαλασσινό 
νερό. Η πάνω σειρά κωπηλατών 
χρησιµοποιούσε τους σκαρµούς της 
κουπαστής και προστατευόταν από 
ένα ελαφρύ κιγκλίδωµα (καστέλωµα) 
όπου στη µάχη κρέµονταν ασπίδες ή 
δέρµατα. Οι πρώτοι κωπηλάτες προς 
την πλευρά της πλώρης είχαν επίσης 
το καθήκον να ρίχνουν τις άγκυρες και 
να χειρίζονται τη συσκευή του υγρού 
πυρός (σίφων). Οι κωπηλάτες ήταν 
επίσης οπλισµένοι και σε περίπτωση 
συµπλοκής άφηναν τα κουπιά τους και 
µάχονταν µαζί µε τους στρατιώτες. 
Αναφέρεται επίσης η ύπαρξη 
µεγαλύτερων δροµώνων µε 150 
κωπηλάτες, εκ των οποίων οι πενήντα 
κωπηλατούσαν στην κάτω σειρά και 
οι 100 στην πάνω, είναι ωστόσο 
άγνωστο αν τα πλοία αυτά ήταν 
τριήρεις τρεις σειρές κουπιά ή αν οι 
υπεράριθµοι κωπηλάτες απλώς 
βοηθούσαν τους κωπηλάτες της πάνω 
σειράς στην κωπηλασία. Μια άλλη 
παραλλαγή του δρόµωνα ήταν η 
πάµφυλος, που πιστεύεται πως ήταν 
επίλεκτες µονάδες µε πλήρωµα 
διαλεγµένο ανάµεσα σε πολλά 
θέµατα. Το χελάνδιο επίσης ήταν µια 
βαρύτερη παραλλαγή ειδικά 
σχεδιασµένη για τη µεταφορά αλόγων. 

Η µακρά περίοδος κρίσης της 
αυτοκρατορίας θα λάβει τέλος µε τη 
∆υναστεία των Μακεδόνων 
αυτοκρατόρων στα τέλη του 9ου αιώνα. 
Οι µακροχρόνιοι πόλεµοι µε τους 
Άραβες θα επιφέρουν σταδιακά την 
αποτελεσµατική οργάνωση της 
αυτοκρατορίας σε στρατιωτικά θέµατα, 
πολλά εκ των οποίων θαλασσινά και τη 
δηµιουργία ενός ισχυρού στρατεύµατος 
και ναυτικού που, υπό την ηγεσία 
ικανών και δραστήριων αυτοκρατόρων, 
θα ανακτήσει πολλά από τα χαµένα 
εδάφη και θα καταφέρει καίρια 
πλήγµατα στους εχθρούς του.

Ο 10ος αιώνας είναι ακριβώς αυτή η 
περίοδος της επιτυχηµένης 
αναδιοργάνωσης του στόλου και το 
ενδιαφέρον για το ναυτικό 
αντικατοπτρίζεται στη συγγραφή µιας 
σειράς έργων που αναφέρονται στην 
οργάνωση και διαχείριση του πολεµικού 
στόλου. Τα πρώτο είναι τα Ναυµαχικά
του αυτοκράτορα Λέοντος ΣΤ΄ του 
Σοφού (886–912), τµήµα του 
µεγαλύτερου πολεµικού του εγχειριδίου 
Τακτικά. Ακολουθούν τα βιβλία του 
Παρακοιµώµενου Βασιλείου (π.960) και 
τα Τακτικά του ναυάρχου Νικηφόρου 
Ουρανού (τέλη του 10ου αιώνα), µια 
σύνοψη ουσιαστικά του έργου του 
Λέοντα. Σε αυτά θα πρέπει να προστεθεί 
και η λεπτοµερής λίστα ναυτικών 
εξοπλισµών που ο λόγιος αυτοκράτορας 
Κωνσταντίνος Ζ΄ ο µε 
Πορφυρογέννητος (920–959) 
συµπεριέλαβε στο έργο του Περί της 
Βασιλείου Τάξεως.

∆υστυχώς οι εικονογραφικές πηγές για 
τον 10ο αιώνα, την εποχή δηλαδή της 
µεγάλης ανάπτυξης του Βυζαντινού 

στόλου είναι ουσιαστικά ανύπαρκτες. 
Αρκετά χαράγµατα πλοίων από διάφορα 
µέρη (κυρίως εκκλησίες) έχουν αποδοθεί 
στην εποχή αυτή, η χρονολόγησή τους 
όµως είναι αδύνατη. Οι κοντινότερες 
παραστάσεις πολεµικών πλοίων 
προέρχονται από χειρόγραφα του 12ου

αιώνα, όπως αυτό του Χρονικού του 
Σκυλίτζη, σήµερα στη Μαδρίτη.

Χάρη στις παραπάνω πηγές µπορούµε για 
πρώτη φορά να αναπαραστήσουµε τη 
µορφή του Βυζαντινού δρόµωνα του 10ου

αιώνα µε αρκετή ακρίβεια. Είχε συνήθως 
κωπηλατικό πλήρωµα 100-108 ανδρών 
κατανεµηµένο σε δύο σειρές, σε 25-27 
πάγκους κωπηλασίας, ήταν δηλαδή µια 
διήρης. Οι διαστάσεις του πλοίου ήταν 
ανάλογες µε το κωπηλατικό πλήρωµα και 
υπολογίζονται σε 36 µε 40 µέτρα µήκος 
και 5 µέτρα πλάτος. Η κατασκευή των 
δροµώνων δεν πρέπει να ήταν ιδιαίτερα 
βαριά και αυτό επέτρεπε στα πλοία να 
σύρονται εύκολα στην παραλία για 
επισκευές και ασφάλεια, ενώ σε µία 
περίπτωση αναφέρεται η µεταφορά ενός 
ολόκληρου στόλου διαµέσου του Ισθµού 
της Κορίνθου.

Κατά µια άποψη η µια σειρά 
κωπηλατούσε πάνω από ένα συνεχές 
κατάστρωµα και η άλλο µέσα από το 
αµπάρι, ενώ κατά µια άλλη άποψη το 
πλοίο δεν έφερε συνεχές κατάστρωµα που 
χώριζε τις δύο σειρές κωπηλατών.
Η ύπαρξη συνεχούς καταστρώµατος 
βασίζεται σε κάποιες ασαφείς 
πληροφορίες των κειµένων, οι οποίες, 
ωστόσο, φαίνεται ότι αντιγράφουν 
αρχαίες πηγές. Η ύπαρξη συνεχούς 
καταστρώµατος θα έκανε το πλοίο πιο 
βαρύ και αργό, ενώ θα δηµιουργούσε και 
µεγάλο πρόβληµα εξαερισµού
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Οι δρόµωνες δεν έφεραν κανονικό 
έµβολο στην πλώρη, όπως τα αρχαία 
πλοία, αλλά την προεµβολίδα, ένα 
είδος προέκτασης ενός από τους 
πλαϊνούς ζωστήρες του σκαριού, που 
βρισκόταν έξω από το νερό και 
χρησίµευε ως πλατφόρµα αποβίβασης, 
διακοσµητικό στοιχείο ή βοηθούσε την 
ιστιοφορία. . Η εγκατάλειψη της 
τακτικής του εµβολισµού οφειλόταν 
κυρίως στη νέα µέθοδο κατασκευής 
των πλοίων που αναφέραµε πιο πάνω, 
που δεν επέτρεπε στα σκαριά να 
αντέξουν το σοκ του εµβολισµού και 
που θα οδηγούσε στην καταστροφή και 
των δύο σκαφών που εµπλέκονταν σε 
αυτόν. 
Στο µικρό κατάστρωµα της πλώρης 
βρισκόταν ο σίφωνας που εκτόξευε το 
υγρό πυρ, προστατευµένος από ένα 
ξυλόκαστρο. Αυτό ήταν µια 
υπερυψωµένη πλατφόρµα καλυµµένη 
µε ασπίδες, δέρµα ή ξύλο από όπου οι
πολεµιστές µπορούσαν µε ασφάλεια να 
βάλουν εναντίον του εχθρού. . 
Παρόµοια ξυλόκαστρα αναφέρονται 
επίσης στη µέση των καταρτιών. Η 
αναφορά αυτή είναι δυσνόητη, αφού 
όχι µόνο τα κατάρτια δε θα µπορούσαν 
να στηρίξουν τέτοιες κατασκευές, αλλά 
είναι γνωστή η τακτική σε όλα τα 
κωπήλατα πλοία να χαµηλώνουν τα 
κατάρτια όταν έµπαιναν στη µάχη. Το 
πιο πιθανό είναι τα ξυλόκαστρα να 
βρίσκονταν ανάµεσα από τα δύο 
κατάρτια του δρόµωνα, περίπου στη 
µέση του πλοίου. Επίσης φαίνεται ότι 
τα ξυλόκαστρα και το καστέλωµα δεν 
αποτελούσαν σταθερό εξοπλισµό των 
πλοίων αλλά ότι στήνονταν ειδικά για 
τις ναυµαχίες.

Ιωάννης ∆. Νάκας καινούργιο κίνδυνο για την 
αυτοκρατορία και η άµυνα θα 
επικεντρωθεί εκεί. Μόνο δραστήριοι και 
δυναµικοί αυτοκράτορες όπως ο 
Μανουήλ Κοµνηνός θα κατασκευάσουν 
ισχυρούς στόλους, οι διάδοχοί τους 
όµως θα τους εγκαταλείψουν πλήρως 
και τα 20 θλιβερά σκαφίδια, κατά το 
Νικήτα Χωνιάτη που θα υπερασπιστούν 
την Κωνσταντινούπολη απέναντι στους 
Λατίνους της ∆΄ Σταυροφορίας το 1204 
θα γίνουν εύκολη λεία για τους στόλους 
των Βενετών και Γενουατών
Στο διάστηµα αυτό οι γραπτές πηγές θα 
αρχίσουν να χρησιµοποιούν όλο και 
λιγότερο τον όρο δρόµωνας. Ο όρος 
γαλέα γίνεται όλο και πιο κοινός, τόσο 
στα ελληνικά, όσο και στα λατινικά 
κείµενα. Η βασική διαφορά της γαλέας
από το δρόµωνα, πέραν του µεγέθους, 
ήταν αρχικά η ύπαρξη µιας µόνο σειράς 
ή επιπέδου κωπηλατών. Είναι δύσκολο 
να παρακολουθήσουµε την εξέλιξη του 
πλοίου αλλά γνωρίζουµε ότι µέχρι τα 
µέσα του 13ου αιώνα ένας νέος τύπος 
κωπήλατου πλοίου είχε αρχίσει να 
επικρατεί στη Μεσόγειο. Ο τύπος αυτός 
θα είναι ένα πλοίο µε πλήρες 
κατάστρωµα, όπου οι κωπηλάτες θα 
κωπηλατούν από το ίδιο επίπεδο, 
καθισµένοι στον ίδιο πάγκο, διαµέσου 
µιας ιδιαίτερα µεγάλης παρεξειρεσίας, 
που στις Ιταλικές πηγές ονοµάζεται 
«τελάρο». Η µέθοδος αυτή θα επιτρέπει 
τη χρήση πιο µακρών κουπιών, καθώς 
και την εφαρµογή µιας µεθόδου όρθιας 
κωπηλασίας και την επίτευξη 
µεγαλύτερου και πιο δυνατού 
τραβήγµατος. Στους δύο κωπηλάτες 
κάθε πάγκου σύντοµα θα προστεθεί και 
ο τρίτος και έτσι θα γεννηθεί ο τύπος της 
γαλέρας που θα κυριαρχήσει στους 
στόλους της Μεσογείου για τους 
επόµενους αιώνες.

Οι δρόµωνες έφεραν, ανάλογα µε το 
µέγεθός τους, ένα ή δύο κατάρτια µε 
τριγωνικά πανιά-λατίνια, τα οποία ήταν ο 
πιο κοινός τύπος ιστίων στη Μεσαιωνική 
Μεσόγειο. Τα πανιά αυτά ήταν συχνά 
πολύ µεγάλα και επέτρεπαν στο πλοίο να 
εκµεταλλεύεται τους σύντοµους και 
απότοµους ανέµους της Μεσογείου, 
απαιτούσαν, ωστόσο µεγάλο πλήρωµα και 
δεν µαϊνάρονταν εύκολα. Κάποιες φορές 
τα κατάρτια χρησιµοποιούνταν για να 
στηρίξουν πλατφόρµες για πολιορκίες. 

Ήταν ιδιαίτερα κρίσιµο κάθε πλοίο να 
είναι πλήρως εφοδιασµένο πριν τη µάχη. 
Η προµήθεια των τροφίµων και ιδιαίτερα 
του νερού ήταν επίσης βασική, παρότι ο 
περιορισµένος χώρος στο αµπάρι των 
πλοίων και η ελαφρά τους κατασκευή δεν 
ευνοούσαν τα ταξίδια σε ανοιχτές 
θάλασσες. Κάθε στόλος όφειλε να 
διαθέτει και πλοία υποστήριξης ιδιαίτερα 
όταν οι στόλοι επιχειρούσαν εκστρατείες 
ενάντια σε εχθρικό έδαφος. 
Επίσης σηµαντική ήταν η συµβολή των 
πιο γρήγορων και ελαφρών σκαφών µε 
µια σειρά κουπιά, που συνήθως 
αναφέρονται ως γαλέες.

Οι τακτικές µάχης του πολέµου στη 
θάλασσα ήταν παρόµοιες µε αυτές του 
πολέµου στην ξηρά, µιας και η µέθοδος 
του εµβολισµού είχε πια εγκαταλειφθεί. 
ασικό στοιχείο της συµπλοκής ήταν η 
χρήση εκήβολων όπλων, όπως τα τόξα, οι 
σφεντόνες, οι βαλιστρίδες
(τοξοβολίστραι), οι καταπέλτες, το υγρό 
πυρ, ακόµα και απλώς οι πέτρες που 
εκσφενδόνιζαν µε τα χέρια τους οι 
πεζοναύτες. Τα πληρώµατα των πλοίων 
φρόντιζαν να καλύπτονται καλά στα 
ξυλόκαστρα και πίσω από τις ασπίδες τους 
και να προκαλέσουν όσο το δυνατόν 
µεγαλύτερες απώλειες στον εχθρό. 

Μεγάλες πέτρες ρίπτονταν από τα 
ξυλόκαστρα ή από τους καταπέλτες σε µια 
προσπάθεια διάρρηξης του κελύφους του 
εχθρικού πλοίου, ενώ αναφέρεται και η 
χρήση χειροβοµβίδων µε ασβέστη, υγρό 
πυρ ή ακόµη και σκορπιούς και φίδια, 
καθώς και τριβόλων. 

Το πιο εντυπωσιακό, ωστόσο, όπλο του 
δρόµωνα ήταν το υγρό πυρ. Οι 
περισσότεροι δρόµωνες είχαν 
τουλάχιστον ένα σίφωνα στην πλώρη και 
µερικοί περισσότερους. Παρότι η χρήση 
του υγρού πυρός αναφέρεται συχνά στις 
πηγές να σώζει την αυτοκρατορία και να 
σπέρνει τον πανικό στους εχθρούς, στην 
πραγµατικότητα η χρήση του πρέπει να 
ήταν αρκετά δύσκολη και επικίνδυνη. Η 
ύπαρξη ιδιαίτερα εύφλεκτων υλικών σε 
ασταθή πλοία, καθώς και η οποιαδήποτε 
αλλαγή του ανέµου µπορούσε να φέρει 
την καταστροφή στο ίδιο το πλοίο που το 
χρησιµοποιούσε. 
Πιο ασφαλής πρέπει να ήταν η χρήση 
πήλινων και γυάλινων χειροβοµβίδων µε 
υγρό πυρ, καθώς και οι φορητοί 
χειροσίφωνες. 

Το άρτια αναδιοργανωµένο Βυζαντινό 
ναυτικό θα καταφέρει αποφασιστικά 
χτυπήµατα στους εχθρούς της 
αυτοκρατορίας και θα επαναφέρει τη 
Βυζαντινή θαλασσοκρατία στο 
µεγαλύτερο τµήµα της Ανατολής. Οι 
συγκρούσεις µεταξύ των δύο βασικών 
διεκδικητών των θαλασσών θα πάψουν 
στις αρχές του 11ου αιώνα και η 
τελευταία, βασικά αποτυχηµένη, Αραβική 
επιδροµή στο Αιγαίο θα γίνει το 1035. Με 
την επικράτηση της ειρήνης στις 
θάλασσες θα αρχίσει και η παρακµή του 
δρόµωνα και του στόλου γενικότερα. Η 
εµφάνιση των Σελτζούκων Τούρκων στη 
Μικρά Ασία θα δηµιουργήσει έναν 




