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τριήρης ήταν ένας τύπος μακρόστενου, κωπήΗ λατου
πολεμικού πλοίου με έμβολο, που επι-

ντας τη σύγκρουση μεταξύ 60 Φωκαϊκών πεντηκοντόρων αφ’ ενός και 120 πλοίων Ετρούσκων και Καρχηνοήθηκε από τους λαούς της ΝΑ Μεσογείου (Φοίνιδονίων αφ’ ετέρου, το 535 π.Χ., έξω από την αποικία
των Φωκαέων Αλαλία, στην Κορσική. Οι Φωκαείς
κες, Έλληνες) και γρήγορα υιοθετήθηκε και από τις
άλλες ναυτικές δυνάμεις (Ρωμαίους). Η τριήρης ήταν
ήταν μεν νικητές, με μεγάλες όμως απώλειες. Κατά
σε χρήση από τον 8ο έως και τον 4ο π.Χ. αι. περίπου.
την Ιωνική Επανάσταση, το 494 π.Χ., όταν ο –πιστός
Ειδικώς οι Αθηναίοι ανέπτυξαν πολύ την τριήρη, τόσο
στους Πέρσες– φοινικικός στόλος κατευθύνεται εναστον τεχνικό όσο και στον επιχειρησιακό τομέα, και
ντίον της Μιλήτου, οι Ίωνες έχουν συγκεντρώσει 353
πλοία, τα περισσότερα τριήρεις κατά τον Ηρόδοτο.
στήριξαν σ’ αυτήν τη ναυτική τους ηγεμονία. Η πρώΗ Αθήνα στέλνει 20 πλοία (μη τριήρεις) και 5 τριήτη μορφή τριήρους φαίνεται ότι κατασκευάζεται στα
ρεις η Ερέτρια. Προφανώς, λόγω οικονομικών δυσχετέλη του 8ου π.Χ. αιώνα. Σε έκθεμα του Βρετανικού
Μουσείου, κατά την εκκένωση της Τύρου, το 701 π.Χ.,
ρειών, η Αθήνα δεν έχει ακόμη προχωρήσει στη
απεικονίζεται μία φοινικική διήρης με έμβολο. Στα
συγκρότηση στόλου τριήρων. Κατά τη σύγκρουση με
αρχαιολογικά ευρήματα (αγγεία, νομίσματα, ανάγλυτους Φοίνικες στη νήσο Λάδη, εμπρός από τη Μίληφα) υπάρχουν πολυάριθμες
το, ο Ιωνικός στόλος υφίαπεικονίσεις. Ενδεικτικώς
σταται βαρειές απώλειες,
αναφέρεται μία (Κολλινιάη δε Μίλητος κυριεύεται
της 2018, εικ. 1) επί αττικαι καταστρέφεται. Στην
κού αγγείου της περιόδου
περιγραφή του Ηρόδοτου
735-710 π.Χ. με δύο σειγια την εκπαίδευση των
ρές κωπηλατών καθ’ ύψος,
πληρωμάτων των Ιωνικών
πλοίων υπάρχουν πληροκαι 60 κωπηλάτες σε κάθε
φορίες για τους δύο βασιπλευρά.
Οι περισσότερες πληροκούς τρόπους επίθεσης
φορίες για τις τριήρεις και
των τριήρων. Ο πρώτος
τη χρήση τους προέρχοτρόπος ονομαζόταν περίΕικ. 1. Αγγείο του 8ου αι. π.Χ με παράσταση κωπηλατών τριήρεως
νται από τους ιστορικούς
πλους (με κύκλωση του
εχθρικού στόλου) και ο δεύτερος διέκπλους (με κατά
Ηρόδοτο και Θουκυδίδη, και αφορούν κυρίως το β΄
μέτωπο επίθεση εναντίον της γραμμής του εχθρού).
μισό του 5ου π.Χ. αι. Ο Θουκυδίδης αναφέρει ότι οι
Κορίνθιοι ήταν οι πρώτοι που κατασκεύασαν τριήρεις
Η προσπάθεια καταστροφής του εχθρικού πλοίου
στην Ελλάδα και ότι ο Κορίνθιος Αμεινοκλής καταγινόταν με εμβολισμό. Για να προκαλείται μεγαλύτεσκεύασε 4 τριήρεις για τους Σαμίους. Το πού ακριρη ζημιά στο εχθρικό πλοίο, ο εμβολισμός επιδιωκόβώς κατασκευάστηκαν οι πρώτες τριήρεις δεν αποταν να γίνεται υπό γωνία μικρότερη των 90 μοιρών
τελεί το κύριο ερώτημα, αφού έτσι ή αλλιώς διέφεραν
και όχι κατακάθετα (άλλωστε ο εμβολισμός υπό γωνία
μεταξύ τους σε αρκετά σημεία. Οι δύο ισχυρότερες
90 μοιρών δημιουργούσε προβλήματα στην αποκόλναυτικές δυνάμεις, η Κόρινθος και η Σιδώνα, περί τα
ληση του επιτιθέμενου).
τέλη του 8ου π.Χ. αι., πιεζόμενες από τη νέα τακτική
Τα πληρώματα των αθηναϊκών τριήρων αποτελούσαν:
του θαλάσσιου πολέμου –δηλαδή την επιδίωξη κατα1. Ο Τριήραρχος: Πλούσιος Αθηναίος (πεντακοσιοστροφής των εχθρικών πλοίων, στη θάλασσα– προμέδιμνος) ο οποίος εξασφάλιζε την επάνδρωση, τον
χώρησαν από τα δύο, στα τρία επίπεδα κωπηλατών.
εξοπλισμό και την συντήρηση του πλοίου. Η ιδιοκτηΠληροφορίες για την πρώτη ναυμαχία με την τακτισία των σκαφών ανήκε στην πόλη.
κή του «εμβολισμού» δίνει ο Ηρόδοτος, περιγράφο-
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2. Η ομάδα διοικήσεως (Υπηρεσία): Κυβερνήτης,
Πρωρεύς, Κελευστής, Πεντηκόνταρχος (που ασκούσε
χρέη Ταμία), Ναυπηγός, Αυλητής και δύο Τοίχαρχοι
(ένας επόπτης κωπηλατών ανά πλευρά).
3. Ναύτες: (10 τον αριθμό).
4. Κωπηλάτες (Ερέται): Σύνολο 170 (31 θρανίται,
27 ζυγίται, 27 θαλαμίται σε κάθε πλευρά). Ελεύθεροι
πολίτες, μέτοικοι ή και απελεύθεροι δούλοι.
5. Πεζοναύτες (Επιβάται): Σύνολο 10 έως 20
οπλίτες και τοξότες.

ορίστηκαν το μέγιστο δυνατό μήκος (37 μ.) και το
μέγιστο δυνατό πλάτος (5,5 μ.) μιας τριήρους. Επίσης προσδιορίστηκε και η δυνατότητα ανέλκυσης και
καθέλκυσης με κλίση 1/10. Πολύ πρόσφατα, ομάδα
αρχαιολόγων-δυτών με επικεφαλής τον Bjoern Lovén,
πραγματοποίησαν ανάλογες έρευνες τόσο στη Ζέα
όσο και στη Μουνιχία. Στο βιβλίο τους, οι Lovén και
Schaldemose (2011, σ. 313) παρουσιάζουν μια αναπαράσταση νεωσοίκου (εικ.
2). Μία αναπαράσταση
του λιμένα της Μουνιχίας (εικ. 3), όπου διακρίνονται συστοιχίες νεωσοίκων και τριήρεις σε διάφορα στάδια προετοιμασίας, είχε παρουσιασθεί
παλαιότερα στο βιβλίο
των Morrison και Coates
(1986, σ. 229).

Οι λόγοι επικράτησης της
τριήρους ήταν η μεγαλύτερη ταχύτητα πλεύσεως
έναντι των τριαντακοντόρων και πεντηκοντόρων,
η οποία και επέτρεπε μεγαλύτερη ταχύτητα εμβολισμού. Υπήρξε δηλαδή
μια «ζήτηση» για μεγαλύτερες ταχύτητες, και αφού
η κινητήρια δύναμη ήταν
τα κουπιά, δεν υπήρχε
άλλος τρόπος παρά μόνον
η αύξηση τους. Έτσι, με
υπερτριπλασιασμό των
κουπιών (δηλαδή με προσθήκη του τρίτου επιπέδου καθ’ ύψος) χωρίς να
επιμηκυνθεί το σκάφος, η
ταχύτητα πλεύσεως εκτιμάται ότι αυξήθηκε κατά
40 έως 50% και η ταχύτητα εμβολισμού διπλασιάστηκε. Η τριήρης επιβλήθηκε στα πλοία της εποχής
της διότι εξασφάλιζε τη μέγιστη δυνατή αύξηση των
επιδόσεων της (δηλαδή ταχύτητα και ισχύ) με τη μικρότερη δυνατή αύξηση του μεγέθους της.
Βασικές πληροφορίες για τις τριήρεις προήλθαν και
από την αρχαιολογική έρευνα των νεωσοίκων (Δραγάτσης, 1886). Από τις διαστάσεις των νεωσοίκων

Η Τριήρης ΟΛΥΜΠΙΑΣ
Ο προβληματισμός για τη
μορφή και τη λειτουργία
της αρχαίας τριήρους είχε
απασχολήσει τον Άγγλο
αρχαιολόγο και Καθηγητή John Sinclair Morrison
(1913-2000) ήδη από την
δεκαετία του ’40. Αργότερα συνεργάστηκε με τον
συμπατριώτη του ναυπηγό John Francis Coates
(1922-2010). Ας σημειωθεί, ότι ναυάγια τριήρων
δεν έχουν βρεθεί, διότι ήταν κατασκευασμένες από
τέτοια υλικά, ώστε, ακόμη και μετά από εμβολισμό,
να μπορούν να επιπλέουν και να ρυμουλκoύνται για
επισκευές. Επίσης, οι τριήρεις δεν έφεραν έρμα και
φορτίο, όπως τα εμπορικά πλοία, από τα οποία ανευρίσκονται πολλά ναυάγια.
Το 1982 ιδρύθηκε στο Λονδίνο το Trireme Trust,
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δηλαδή ένα «καταπίστευμα» με σκοπό τη συγκέντρωση
Η Ελλάς, με Υπουργό Πολιτισμού την Μελίνα Μερχρημάτων για τον σχεδιασμό και την ανακατασκευή
κούρη και Αρχηγό ΓΕΝ το Ναύαρχο Νίκο Παππά,
μιας αθηναϊκής Τριήρους. Ο Coates μελετά τα ναυαναλαμβάνει να συμμετάσχει με 50% στο κόστος της
πηγικά σχέδια, και με τον David Moss κατασκευάζουν
ανακατασκευής (το υπόλοιπο θα το αναλάμβανε το
ένα ομοίωμα (mock-up) του συστήματος κωπηλασίας.
Trireme Trust), καθώς και τα απαραίτητα για την προΤον Απρίλιο του 1983, τo Trireme Τrust διοργανώνει
κήρυξη του διαγωνισμού σχέδια και προδιαγραφές να
επιστημονική διημερίδα στο National Maritime Museεκπονηθούν στην Ελλάδα, όπου τελικώς θα ναυπηum του Greenwich, όπου
γηθεί το σκάφος. Τον Ιούοριστικοποιούνται τα τελινιο του 1984 γνωστοποικά χαρακτηριστικά και οι
είται ότι η ελληνική πλευεπιδόσεις του σκάφους.
ρά θα επωμισθεί το σύνοΣτη διημερίδα συμμετέχει
λο της δαπάνης. Τον Μάιο
και ελληνική αντιπροσωτου 1985 έχουν τελειώσει
πεία. Τον Σεπτέμβριο του
τα διαδικαστικά και αρχί1983, οι Coates και McKee
ζουν οι εργασίες ναυπήγηεπισκέπτονται την Ελλάσης. Τον Ιούλιο του 1987,
δα για να παρακολουθήη ανακατασκευή της τριήσουν την ανακατασκευή
ρους βρίσκεται έτοιμη στη
του «πλοίου της Κυρηθάλασσα, και παραλαμνείας», απ’ όπου απεκόβάνεται από το ΠΝ ως
μισαν σημαντικές πλη«Τριήρης ΟΛΥΜΠΙΑΣ»
ροφορίες για τον τρόπο
(εικ. 4-5). Σχεδόν αμέσως,
κατασκευής. Λίγο αργό«Με την εποπτεία της βρετερα, ο Coates, σε ομιλία
τανικής και της ελληνικής
του στο Ναυτικό Μουσείο
πλευράς αρχίζει πρόγραμτης Ελλάδος, παρουσιάζει
μα δοκιμών στη θάλασσα,
για πρώτη φορά το «μέχρι
στον Πόρο, με φιλοξενία
εκείνη τη στιγμή όραμα
εκεί από το ΠΝ αδαπάνως
των Morrison και Coates»
200 ατόμων (κωπηλάτες,
που όμως αφορά και στη
άνδρες καταστρώματος,
συγκέντρωση οικονομικών
ειδικοί για τις δοκιμές)»
πόρων στην Ελλάδα για
όπου «...ακολουθούν σε μεανακατασκευή της τριήταγενέστερες χρονικές πεΕικ. 4-5. Η τριήρης ΟΛΥΜΠΙΑΣ.
ρους στην Αγγλία. «Οι παριόδους (δηλαδή το 1988,
Πάνω: Κατασκευαστικό σχέδιο. Κάτω: Πλέοντας στο Σαρωνικό
ρόντες εκεί εκπρόσωποι
1990, 1992 και 1994) άλτου ΓΕΝ αλληλοκοιτάζολοι 4 κύκλοι δοκιμών με
νται αντιλαμβάνόμενοι την διαφαινόμενη ιεροσυλία: το
διεθνή πληρώματα, άνδρες και γυναίκες.» (Κολλινιάπλοίο-σύμβολο, που δόξασε την Ελλάδα στην Σαλατης, 2018).
μίνα, να κατασκευασθεί με ελληνικά χρήματα στην
Δυστυχώς, ήδη από το 1994, στο σκάφος της ΤριήΑγγλία... Είναι η χρονική στιγμή που το βρετανικό
ρους ΟΛΥΜΠΙΑΣ παρουσιάζονται σοβαρές φθορές,
όραμα μετατρέπεται σε ελληνική πραγματικότητα»
και το 2002, περίβλημα και αρκετές εσωτερικές ενι(Κολλινιάτης, 2018).
σχύσεις είναι σε άθλια κατάσταση. Τότε, τα Ναυπη-
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γεία Ελευσίνας, στα πλαίσια της Εταιρικής Υπευθυνότητας, αναλαμβάνουν αδαπάνως ευρέος φάσματος
εργασίες και επισκευές, όπου ακολουθούνται οι σύγχρονες μέθοδοι κατασκευής ξύλινων σκαφών. Η Τριήρης ΟΛΥΜΠΙΑΣ καθελκύεται εκ νέου τον Μάιο του
2004, τώρα με σημαντική παράταση ζωής και δυνατότητες πλόων. Στις 11 Αυγούστου 2004, με συντονισμό του Δήμου Πειραιά, μεταφέρει την Ολυμπιακή
Φλόγα στο λιμάνι του Πειραιά.

Η Τριήρης ΟΛΥΜΠΙΑΣ μπορεί –λόγω των εκτεταμένων, αλλ’ απολύτως αναγκαίων μετασκευών– να
μην είναι πλέον κατάλληλη για δοκιμές Πειραματικής Αρχαιολογίας, όμως εκπληρώνει ένα σπουδαίο
μέρος του αρχικού της ρόλου, δηλαδή του παιδευτικού για τον αρχαιοελληνικό κόσμο: Είναι επισκέψιμη,
καταπλέει σε πολλά λιμάνια της Ελλάδας για διάφορες ναυτικές εορτές, και κάποιες ημέρες στους καλοκαιρινούς μήνες, είναι διαθέσιμη στο κοινό για δοκιμαστικούς πλόες.

Οι δοκιμές της Τριήρους ΟΛΥΜΠΙΑΣ (Rankov,
2012) επιβεβαίωσαν πολλά ιστορικά στοιχεία. Είχε
τις δυνατότητες και τις επιδόσεις των αρχαίων αθηναϊκών τριήρων, που προκύπτουν από τα γραπτά
ιστορικά κείμενα, με εξαίρεση μόνον την ταχύτητα
μακρών πλόων. Επιβεβαιώθηκε πλήρως ο αριθμός
των 170 κωπηλατών, ο οποίος μπορούσε να εξασφαλισθεί μόνον αν υπήρχαν 3 σειρές κωπηλατών σε 3
επίπεδα με έναν κωπηλάτη ανά κουπί. Επιβεβαιώθηκε πλήρως η δυνατότητα να χωρέσουν και να λειτουργήσουν οι 170 κωπηλάτες, αλλά και συνολικά το
πλήρωμα. Επιβεβαιώθηκε επίσης η δυνατότητα ανάπτυξης, για το απαραίτητο σύντομο χρονικό διάστημα, ταχύτητας ικανής να εμβολίσει και να διατρήσει
το εχθρικό πλοίο.
Ειδικώς για την ταχύτητα μακρών πλόων, με τους
κωπηλάτες που χρησιμοποιήθηκαν, επετεύχθησαν 5,5
κόμβοι περίπου, ενώ ο στόχος που είχε τεθεί ήταν 7,5
κόμβοι, για τουλάχιστον 10 ώρες. Φαίνεται ότι κύρια
αιτία γι’ αυτό, είναι ότι στην μελέτη Coates –με τα
τότε δεδομένα– χρησιμοποιήθηκε ο πήχυς των 0,444
μέτρων, που τελικώς περιόριζε το μήκος κουπιάς των
θαλαμιτών, και επομένως και των άλλων κωπηλατών.
Μετά την –υστερότερη– ανεύρεση του μετρολογικού αναγλύφου της Σαλαμίνας (Dekoulakou-Sideris,
1990), θα μπορούσε να είχε χρησιμοποιηθεί ο αρχαιότερος πήχυς των 0,49 μέτρων. Επιπροσθέτως, σημαντική βελτίωση θα προέκυπτε, εάν όλα τα καθίσματα των κωπηλατών στρέφονταν κατά 18 μοίρες προς
τα έξω (Rankov, 2012, pp. 82-83). Εκτιμάται ότι τα
παραπάνω θα αύξαναν την διατηρούμενη ταχύτητα
μακρών πλόων στους 6,5 κόμβους.
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