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ΔΙΑΓΩΓΗ
Ζ ζάιαζζα πεξηθπθιψλεη ηελ ρψξα καο θαη ζρεδφλ εμαλαγθάδεη ηνλ
Έιιελα λα ηελ «δηαβεί»
Ο δηάπινπο ηεο είρε λα θάλεη κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ αιιά θαη κε
απνθάζεηο πνπ άιιαδαλ ηνλ θφζκν.
Δκπφξην, εθζηξαηείεο, ζαιάζζηα ζχλνξα-λαπκαρίεο
Μέρξη ζήκεξα πνιιά θαηνξζψκαηα έρνπλ ηελ βάζε ηνπο ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ
αλζξψπνπ λα κπνξεί λα πιέεη απφ ην έλα ιηκάλη ζην άιιν , απφ ην έλα λεζί ζην άιιν.
Πσο γλσξίδνπκε φηη πξάγκαηη νη αξραίνη Έιιελεο κπνξνχζαλ λα ηαμηδεχνπλ
ρξεζηκνπνηψληαο ζαιάζζηνπο δξφκνπο;
Πφζν δχζθνιν ήηαλ ηφηε ;
Τπάξρεη ηξφπνο ζχγθξηζεο κε ηελ ζεκεξηλή επνρή;
Γηαηί ήηαλ ηφζν ζεκαληηθφ;

Α.

ΙΣΟΡΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

Σα θπξηφηεξα πινία πνπ έπιεπζαλ ζηηο Διιεληθέο ζάιαζζεο απφ ηελ αξραηφηεηα
κέρξη ηoπο θιαζζηθνχο ρξφλνπο ήηαλ
1.
2.
3.
4.

Πινία κε πελήληα θνππηάΟη πελεληαθνληφξνη Μηα ζεηξά θνππηά
ζε θάζε πιεπξά
Πινία κε ηξηάληα θνππηά –
Οη ηξηαληαθνληφξνη Με δπν ζεηξέο
θνππηά ζε θάζε πιεπξά.
Πινία κε εθαηφλ εβδνκήληα θνππηά
Οη ηξηήξεηο Με ηξεηο ζεηξέο
θνππηά ζε θάζε πιεπξά.
Πινίν ηεο Θήξαο (αληνξίλε)
Β. ΜΔΛΔΣΗ ΣΩΝ ΗΜΑΝΣΙΚΟΣΔΡΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΠΔΝΗΝΣΑΚΟΝΣΟΡΟ (;) - ΑΡΓΩ
Ζ Αξγψ ζηελ ειιεληθή κπζνινγία ήηαλ ην πινίν ζην νπνίν επηβηβάζηεθαλ νη
Αξγνλαχηεο κε ζθνπφ λα κεηαβνχλ ζηελ Κνιρίδα θαη λα πάξνπλ ην ρξπζφκαιιν
δέξαο. Πήξε ην φλνκα ηεο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηεο Άξγν, γηφ ηνπ Φξίμνπ θη ηεο
Υαιθηφπεο.
ΜΔΣΡΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ
Ζ Αξγψ πεξηγξάθεηαη σο ην γξεγνξφηεξν θαη ην πην ζηέξεν ζθάθνο ηεο
επνρήο ηεο. Δπηπιένλ ήηαλ εμαηξεηηθά ειαθξχ, ψζηε λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα
κεηαθνξάο ηνπ ζηε ζηεξηά απφ ην πιήξσκά ηνπ. Κάπνηεο πεξηζζφηεξν ιεπηνκεξείο
πεγέο πξνζδηνξίδνπλ ην κήθνο ηνπ πινίνπ ζηα 50 έσο 60 κέηξα (καθξά λαπο) θαη ην
βχζηζκα πεξίπνπ 1 κέηξν .
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ΙΣΟΡΙΚΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΡΓΩ
Κπβεξλήηεο ηνπ πινίνπ ήηαλ ν Σίθπο. Αλαθέξεηαη επίζεο φηη ε ζεά Αζελά (ή
ε Ήξα) ηνπνζέηεζε ζηελ πιψξε ηνπ πινίνπ έλα θιαδί απφ ηε δσδσλαία Γξπ. Απηφ
είρε καληηθέο ηδηφηεηεο, κηινχζε κε αλζξψπηλε ιαιηά θαη πξνεηδνπνηνχζε ηνπο
Αξγνλαχηεο γηα ηνπο αλακελφκελνπο θηλδχλνπο. Ζ ρσξεηηθφηεηα ηνπ ζθάθνπο
απνηειεί έλα ζεκείν, ζην νπνίν παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο απνθιίζεηο κεηαμχ ησλ
δηαθφξσλ αθεγήζεσλ. Κάπνηεο πεγέο αλαθέξνπλ ζέζεηο γηα εμήληα θσπειάηεο,
άιιεο γηα πελήληα (πεληεθνληήξεο) θαη άιιεο γηα ιηγφηεξνπο.
Μεηά ην πέξαο ηεο εθζηξαηείαο νη Αξγνλαχηεο αθηέξσζαλ ην πινίν ηνπο ζην
λαφ ηνπ Πνζεηδψλα ζηνλ Ηζζκφ. Με βάζε ην κχζν, ε Αξγψ ζπλδέεηαη θαη κε ην ηέινο
ηνπ Ηάζσλα. ε κεγάιε ειηθία, ν Ηάζσλαο έπεηηα απφ ππφδεημε ηεο Μήδεηαο έθαηζε
ζηελ πξχκλε ηεο Αξγνχο γηα λα αλαπαπζεί

ΑΝΑΠΑΡΑΣΑΔΙ

χγρξνλν νκνίσκα
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Η Γιήρης (ΑΜΑΙΝΑ)
H δηήξεο, πινίν κε δχν ζεηξέο θνππηψλ ζε θάζε πιεπξά, ππήξμε ν πξφδξνκνο
ηξηήξνπο θαη απνηειεί ηνλ ελδηάκεζν θξίθν εμέιημεο απφ ηελ πεληεθφληνξν πξνο
ηα κεηαγελέζηεξα ζθάθε
Kαηαζθεπάζηεθαλ δηήξεηο κε ηξηάληα ή κε πελήληα θνππηά θαη νη δηαζηάζεηο
ησλ πινίσλ απηψλ θπκαίλνληαη σο εμήο: 18–22κ. κήθνο, 3-4 κ. πιάηνο, εθηφπηζκα
22 ηφλνη θαη κήθνο θνππηψλ 4-6 κ.
Oη πεξηθεκφηεξεο δηήξεηο είραλ θαηαζθεπαζηεί ζηε άκν απφ ηνλ ηχξαλλν
Πνιπθξάηε θαη είραλ νλνκαζηεί άκαηλεο.
ΣΟΙΥΔΙΑ ΜΔΣΡΙΚΑ
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπιινγήο ησλ ζηνηρείσλ ζρεδηάζηεθε κηα δηήξεο
πεληεθφληνξνο ζχκθσλα κε ηα εηθνλνγξαθηθά ζηνηρεία (λνκίζκαηα, απεηθνλίζεηο ζε
αγγεία θαη κνληέια). Ζ γάζηξα απηνχ ηνπ ζθάθνπο έρεη νιηθφ κήθνο 27,40 κ.,
κέγηζην πιάηνο 2,76 κ., χςνο ζηε κέζε 2,42 κ. θαη αλαινγία κήθνπο πξνο πιάηνο
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10:1. ηε ζπλέρεηα ζεσξήζεθε φηη ζχκθσλα κε ηηο γξαπηέο πεγέο ε άκαηλα ζα
πξέπεη λα είρε θαξδχηεξε γάζηξα θαη έηζη ζρεδηάζηεθαλ δχν αθφκε εθδνρέο ηεο
άκαηλαο κε ην ίδην νιηθφ κήθνο αιιά αλαινγίεο κήθνπο πξνο πιάηνο 8:1 θαη 6:1. Οη
ηξεηο γάζηξεο ζπγθξίζεθαλ σο πξνο ηα πδξνζηαηηθά θαη πδξνδπλακηθά ηνπο
ραξαθηεξηζηηθά. Σα απνηειέζκαηα είλαη φηη ηα ζθάθε κε αλαινγίεο 10:1 θαη 8:1
απαηηνχλ ηδηαίηεξα ρακειή ζέζε ηνπ θέληξνπ βάξνπο θαη πηζαλφλ ηελ ηνπνζέηεζε
πισηήξσλ γηα λα είλαη επζηαζή. Αληίζεηα ην ζθάθνο κε αλαινγία 6:1 είλαη ζρεηηθά
επζηαζέο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην σθέιηκν θνξηίν ή έξκα ζπλνιηθνχ βάξνπο
πεξίπνπ 15 ηφλσλ είλαη ηνπνζεηεκέλν ζηε ρακειφηεξε δπλαηή ζέζε.
ΑΡΥΑΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΣΑΗ ΑΜΑΙΝΑ
Ζ κφλε παξάζηαζε πνπ ζεσξείηαη φηη απεηθνλίδεη ηελ πιψξε κηαο άκαηλαο, είλαη
απηή πνπ επαλαιακβάλεηαη ζηε κηα φςε ησλ λνκηζκάησλ απφ ηε Εάγθιε (απνηθία
ακίσλ ζηε ηθειία). Ζ παξάζηαζε παξνπζηάδεη κηα εκβνινθφξν πιψξε κε ηξεηο
ζεηξέο απφ δσζηήξεο θαη κηα εθηεηακέλε θαη φξζηα απφιεμε ηνπ πισξηνχ
πνδνζηάκαηνο. Οξηζκέλνη κειεηεηέο αλαγλσξίδνπλ ηηο ζέζεηο γηα δχν ζεηξέο θνππηψλ
θαη επίζεο έλα ππεξπςσκέλν πισξηφ θαηάζηξσκα, ην νπνίν πξνζηαηεχεηαη κε έλα
είδνο θνππαζηήο πνπ έρεη ηε κνξθή θηγθιηδψκαηνο. Πηζηεχεηαη επίζεο φηη ην έκβνιν
έρεη κηα ηδηαίηεξα νξζνγσληζκέλε θαη απφηνκε απφιεμε, πνπ πηζαλψο λα ππνδειψλεη
ηελ ηδηαίηεξε πιψξε ηεο άκαηλαο

Αξγπξφ ηεηξάδξαρκν Εάγθιεο κε παξάζηαζε πιψξεο πινίνπ, πηζαλψο άκαηλαο.
Γηάκεηξνο λνκίζκαηνο πεξίπνπ 25 ρηι.
494-489 π.Υ.

ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΑΜΑΙΝΑ
Ζ άκαηλα ππήξμε έλαο ηδηαίηεξνο ηχπνο πινίνπ, ν νπνίνο δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ
ηχξαλλν ηεο άκνπ Πνιπθξάηε (539-522 π.Υ.). Ζ άκαηλα, φπσο δείρλεη θαη ην
ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ηνπ κεγάινπ πιάηνπο ηνπ ζθάθνπο, εμππεξεηνχζε
πνιεκηθνχο αιιά θαη εκπνξηθνχο ζθνπνχο.
Οη πιεξνθνξίεο πνπ καο πξνζθέξνπλ νη πεγέο γηα ηε άκαηλα είλαη:
1) ήηαλ πινίν δίθξνην = δηήξεο, δειαδή κε δχν επίπεδα θσπειαηψλ,
2) είρε έκβνιν κνξθήο θεθαιήο αγξηφρνηξνπ
3) είρε ζθάθνο πιαηχ ζε ζρέζε κε άιια πινία ηεο επνρήο θαη
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4) είρε θαηάζηξσκα ζε φιν ην κήθνο ηνπ.
Έκθαζε δίλεηαη ζηνλ ηύ πν ηνπ ζθά θνπο πνπ αλαθέ ξεηαη σο ά καηλα, ν
νπνί νο εί λαη ζπλδεδεκέλνο κε ηελ πην ιακπξή ηζηνξηθή πεξί νδν ηεο ά κνπ.Σν
ζθάθνο πνπ αλαθέξεηαη κε ην φλνκα άκαηλα, ζεσξείηαη φηη ήηαλ κηα δηήξεο
πεληεθφληνξνο κε θαξδηά θαη βαζηά γάζηξα θαη κε ηδηφξξπζκν ζρήκα ζηελ πιψξε.
Σν πξσηνγελέο πιηθφ γηα ηε κειέηε ηεο κνξθήο πνπ είρε ην ζθάθνο απνηειείηαη απφ
παξαζηάζεηο ζε λνκίζκαηα, ζρεκαηηθά νκνηψκαηα ζθαθψλ, παξαζηάζεηο ζε αγγεία
θαη ζχληνκεο πεξηγξαθέο ζε γξαπηέο πεγέο. .
Ηδηαίηεξε φκσο επηζήκαλζε απ' φινπο ηνπο ζρνιηαζηέο γίλεηαη γηα ηε κνξθή
ηεο πιψξεο, είηε κε ηε ιέμε «ζίκσκα» είηε κε ηελ αλαθνξά φηη έκνηαδε κε ην θεθάιη
θάπξνπ. Ίζσο ε κνξθή ηεο θεθαιήο θάπξνπ λα ήηαλ έλα απιφ δηαθνζκεηηθφ ζηνηρείν
αιιά νη άκαηλεο, νη νπνίεο κε «εκβφινπο ζεζίκσληαη», πηζαλφλ είραλ θάπνηα
ηδηαίηεξα γεσκεηξηθά ραξάθηεξηζηηθά ζηηο εκβνινθφξεο πιψξεο, πνπ ηηο έθαλαλ λα
μερσξίδνπλ απφ ηα άιια πινία.

χγρξνλν νκνίσκα πνπ εθηίζεηαη ζην
κνπζείν λαπηηθήο παξάδνζεο
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Η ΣΡΙΗΡΗ
Ζ ηξηήξεο ήηαληαρχηεην πνιεκηθφ πινίν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε επί πάλσ απφ
400 ρξφληα (700-300 π.Υ., πεξίπνπ) νπφηε ππνζθειίζηεθε απφ βαξχηεξεο γαιέξεο θαη
θπξίσο απφ ηελ πεληήξε, ε νπνία αλ θαη ιηγφηεξν επέιηθηε, αληαπνθξηλφηαλ
θαιχηεξα ζηηο δηαθνξνπνηεκέλεο πιένλ αλάγθεο ηνπ λαπηηθνχ πνιέκνπ.
Μεηά ην 300 π.Υ. ρξεζηκνπνηνχληαλ δίθξνηα θαη ηξίθξνηα θσπήιαηα
πνιεκηθά πινία, αιιά ήηαλ ηνπιάρηζηνλ ηεηξήξεηο κε ηελ αξραία νξνινγία
ΣΟΙΥΔΙΑ ΜΔΣΡΙΚΑ
Οιηθφ κήθνο: 36,90 κέηξα
Βχζηζκα: 1,25 κέηξα
Δθηφπηζκα: 70 ηφλνη
Έρεη δχν ηζηνχο έλα θχξην θαη έλα κηθξφηεξν πξψξαζελ ηνπ θπξίνπ, επί ησλ νπνίσλ
θέξνληαη ηζάξηζκα ηεηξάγσλα παληά.
Τιηθφ θαηαζθεπήο: Ξχιηλν ζθάθνο ηνπ νπνίνπ ην πεξίβιεκα είλαη απφ πεχθν ή
ηχπνπ δξπ ηχπνπ. Φέξεη 20.000 μχιηλεο ζθήλεο θαη 17.000 νξεηράιθηλα ρεηξνπνίεηα
θαξθηά. Ζ δε θαιχπηξα ηνπ εκβφινπ είλαη απφ ρπηφ νξείραιθν βάξνπο πεξίπνπ 200
θηιψλ.
Φέξλεη δε 170 θσπειάηεο ζε ηξηα επίπεδα δηαηεηαγκέλνπο
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ΑΡΥΑΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΣΑΗ ΣΡΙΗΡΟΤ

Αλαπαξάζηαζε ηξηήξνπο Οιπκπηάο ζε λφκηζκα (αξηζηεξή θσηνγξαθία)
Αλάγιπθν κε αλαπαξάζηαζε ηξηήξνπο, πεξίπνπ 410-400 π.Υ., πνπ αλεπξέζε
ην 1852 απφ ηνλ Λε Ννξκάλ θαη εθηίζεηαη ζην Μνπζείν ηεο Αθξφπνιεο (δεμηά
θσηνγξαθία)
ΥΗΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΑΗ ΣΡΙΗΡΟΤ

ΤΓΥΡΟΝΟ ΥΔΓΙΟ ΣΡΙΗΡΟΤ ΚΑΙ ΟΜΟΙΩΜΑ
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ΘΗΡΑΙΚΑ

ΠΛΟΙΑ

ηε δεχηεξε ρηιηεηία π.Υ. ε λαππεγηθή παξνπζηάδεη εμαηξεηηθφ ελδηαθέξνληνο
ηνηρνγξαθίεο ηεο Θήξαο (αληνξίλεο) απεηθνλίδεηαη ζηφινο κε πινία ,ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νπνίσλ θαηαδεηθλχνπλ ηε κηλσηθή πξν-έιεπζή ηνπο. Σν ζρήκα ησλ
πινίσλ απηψλ έρνπλ ηε κνξθή εκηζειήλνπ ,πνπ είλαη ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ
παξαζηάζεσλ πινίσλ ζηνπο κηλσηθνχο ζθξαγηδφιηζνπο. Eίρε 40 κέηξα κήθνο θαη
ρξεζηκνπνηνχζε 150 θσπειάηεο ζε ηξεηο ζεηξέο θαη 50 αθφκα άηνκα γηα ηηο
ππφινηπεο αλάγθεο.
ην θέληξν ηνπ πινίνπ ππάξρεη ζηέγαζηξν πηζαλφλ κε ηέληα θαη ηζηφο πνπ
θέξεη θξίθνπο. ηε πιψξε ππάξρεη μχιηλν δηραισηφ πνπ πηζαλφλ ρξεζίκεπε γηα ηελ
ηνπνζέηεζε ηνπ ηζηίνπ φηαλ θαζαηξείην. Φέξεη δηαθφζκεζε απφ πεηαινχδεο, άλζε
θαη κεηαθέξεη κία ηίγξε ή αγξηφγαηα ζηελ πξχκλε. Καη είρε χςνο 4,15 κ., πάλσ απφ
ην θαηάζηξσκα.

ΑΝΑΠΑΡΑΣΑΖ

ΤΓΥΡΟΝΟ ΟΜΟΗΩΜΑ (Ναπηηθφ Μνπζείν)
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ηελ αλαδήηεζή καο γηα ηα είδε ησλ πινίσλ «ζθνληάςακε » ζε πινία-αγγειηνθφξνπο
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ δειαδή σο ζαιάζζηνη ηαρπδξφκνη. Γελ κπνξνχκε παξα λα ηα
αλαθέξνπκε
ΠΛΟΙΑ ΑΓΓΔΛΙΑΦΟΡΟΙ
ηηο επνρέο πξηλ ηνπο Πεξζηθνχο ε Αζήλα δελ δηέζεηε ζηφιν παξά κφλν δπν
ηξηήξεηο. Μηα γηα λα εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ηεο ζπγθνηλσλίαο θαη επηθνηλσλίαο κε
ηελ αιακίλα («αλαμινία») θαη κηα γηα ηηο αληίζηνηρεο αλάγθεο ηεο πφιεο κε ηνπο
παξάθηηνπο (παξάιηνπο) νηθηζκνχο («Πάξαινο») πνπ λαπινρνχζε ζηνλ νξκίζθν
δπηηθά ηνπ λανχ ηνπ νπλίνπ. Αξγφηεξα, φηαλ νη Αζελαίνη απέθηεζαλ θξαηαηφ
ζηφιν νη δπν ηξηήξεηο παξέκεηλαλ ζηελ ππεξεζία ηεο Γεκνθξαηίαο εμνπιηζκέλεο θαη
επαλδξσκέλεο φιν ην ρξφλν θαη έηνηκεο γηα νπνηαδήπνηε ζεκαληηθή, επίζεκε, ή
απιψο γξήγνξε θαη επείγνπζα απνζηνιή. Θεσξίεο, αιιά θαη άιιεο ηεξέο ή κνλάρα
δεκφζηεο απνζηνιέο, ζηξαηησηηθνχ ή πνιηηηθνχ ραξαθηήξα εθηεινχληαλ απφ ηηο
ηξηήξεηο απηέο. Η «αλαμινία» ονομαζόταν και «Θεωρίς» ή «Γηλία».

ηνπο

ρξφλνπο ηεο παξαθκήο ηεο Αζήλαο θαη θπξίσο ζηνπο αιεμαλδξηλνχο θαη
ειιεληζηηθνχο ρξφλνπο λαππεγήζεθαλ θαη άιιεο ηξηήξεηο πνπ ζπκπιήξσζαλ ηνλ
ζηφιν ησλ ηεξψλ απηψλ πινίσλ. Ζ «Ακκσληάο» ή «Αληηγνλίο» θαη ε «Γεκεηξηάο»
πξνο ηηκήλ θαη θνιαθεία ησλ Μαθεδφλσλ ζηξαηεγψλ Αληίγνλνπ θαη Γεκεηξίνπ.

Ζ

«Πάξαινο» ζε πνιεκηθέο απνζηνιέο ηνπ αζελατθνχ ζηφινπ είρε θπβεξλήηε ηνλ
επηθεθαιήο ηεο εθζηξαηείαο ή ηεο απνζηνιήο. Ήηαλ δειαδή ε λαπαξρίδα ηνπ ζηφινπ.
ινη φζνη επέβαηλαλ ζηελ «Πάξαιν», θπβεξλήηεο, πιήξσκα θαη ζεσξνί ή άιινη
επηβάηεο, ήηαλ ειεχζεξνη Αζελαίνη πνιίηεο θαη νλνκάδνληαλ «πάξαινη» ή
«παξαιίηεο» θαη θαηά ηνλ Θνπθπδίδε (8, 73.5) ήηαλ κφλν δεκνθξαηηθψλ θξνλεκάησλ
θαη απνζηξέθνληαλ ηελ νιηγαξρία.

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη πσο ην φλνκα απηφ
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θέξνπλ πνιιά ηνπσλχκηα ηνπ Αηγαηαθνχ ρψξνπ θαη κηα αξραία πφιε ηεο Λανδηθείαο
ηεο Μηθξάο Αζίαο. Σέινο, «Πάξαινο» θαη «αιακηλία» νλνκάζηεθαλ ζην ζχγρξνλν
ειιεληθφ θξάηνο δηάθνξα βνεζεηηθά πινία ηνπ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ.
ΠΑΡΑΛΟ
ηελ αξραηφηεηα ε Πάραλος, ή θαη Παραλία απνθαινχκελε θαηά επηγξαθέο,
ήηαλ έλα απφ ηα έμη "ηεξά πινία" ηεο Αζελατθήο Γεκνθξαηίαο. Σα άιια πέληε ήηαλ ε
αιακηλία, ε Ακκσληάο, ε Αληηγνλίο, ε Γεκεηξηάο θαη ε Πηνιεκαΐο.
Ζ Πάξαινο ήηαλ ηξηήξεο πνπ ζπκκεηείρε εηδηθά ζηηο "ζεσξίεο" θαζψο θαη ζε
άιιεο ηεξέο ή δεκφζηεο απνζηνιέο, ζπλήζσο επείγνπζαο θπζεσο. Σν ζπλεζέζηεξν
αγθπξνβφιην ηεο Παξάινπ ήηαλ ν παξά ηελ άθξα ηνπ νπλίνπ δπηηθφο φξκνο ν
απνθαινχκελνο "Παξάινπ Γε". Αξγφηεξα λαππεγήζεθε θαη άιιε αδειθή ηξηήξεο
ζπλαγσγφο, δειαδή κε ίδην ζθνπφ, πνπ έιαβε ην φλνκα "αιακηλία", επεηδή ην
κφληκν αγθπξνβφιηφ ηεο ήηαλ ζηε αιακίλα. Οη ζέζεηο ησλ παξαπάλσ αγθπξνβνιίσλ
απνδεηθλχνπλ ηνλ βαζκφ εηνηκφηεηαο ησλ πινίσλ απηψλ ζε επείγνπζεο απνζηνιέο.
Δπίζεο θαη ηα δχν απηά ηεξά πινία απνθαινχληαλ απφ ηνπο Αζελαίνπο θαη
"Θεσξίδεο" (Θεσξίο) ή "Γειηάδεο" (Γειηάο), επεηδή έθεξλαλ ηηο Θεωρίες ζηε Γήιν.
Οη επηβαίλνληεο ηεο Παξάινπ, αζρέηνπ θαηεγνξίαο, είηε ήηαλ πιήξσκα είηε
επηβάηεο ππάιιεινη ζεσξνί, νλνκάδνληαλ "πάραλοι" ή "παραλίτες" θαη, εμ
αληηθεηκέλνπ, έπξεπε λα ήηαλ πνιίηεο ηεο Αζήλαο, θαη κάιηζηα, θαηά ηνλ Θνπθπδίδε
(Η' 72), αθξαηθλψλ δεκνθξαηηθψλ αηζζεκάησλ.
Δπίζεο ζηελ αξραηφηεηα Πάραλοι ζηνλ πιεζπληηθφ νλνκάδνληαλ γεληθά νη
εγθαηεζηεκέλνη ζε παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο (παξά+άισ, φπσο θαη παξαιία θαη
παξάιηνο).
ΑΛΑΜΙΝΙΑ
Ζ αιακηλία ήηαλ ε ηξηήξεο αγγειηνθφξνο ηνπ αζελατθνχ λαπηηθνχ θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ ηέινπο ηνπ 5νπ π.Υ. αηψλα. Έπαημε έλαλ ηδηαίηεξν ξφιν ζε δηάθνξα
επεηζφδηα ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ Πνιέκνπ. ήκεξα ζεσξείηαη έλα αζελατθφ ηεξφ
πινίν.Ζ αιακηλία ήηαλ εζηκνηππηθφ πνιεκηθφ πινίν πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ απφ
ηνπο Αζελαίνπο γηα εηδηθέο πεξηπηψζεηο φπσο απεζηαικέλνπο ζην καληείν ησλ
Γειθψλ θαη ηε κεηαθνξά ησλ πςειφβαζκσλ θξαηηθψλ αμησκαηνχρσλ θαη ησλ
Αζελαίσλ. Ωο ηέηνηνπ κφλν Αζελαίνη πνιίηεο είραλ ηε δπλαηφηεηα λα ππεξεηνχλ ζε
απηά ηα πινία.
ΑΜΜΩΝΙΑ
Ζ Αμμωνιάς ή Αμμωνιάδα, απνθαινχκελε θαηά επηγξαθέο, ήηαλ ελα απφ ηα
ηεξά πινία ηεο αξραίαο Αζελατθήο Γεκνθξαηίαο.
Ζ Ακκσληάο ήηαλ ηξηήξεο φκνηα κε ηελ Πάραλο, θαη ηε αιακηλία θαη
ζπκκεηείρε θαη απηή ζηηο "ζεσξίεο" θαζψο θαη ζε άιιεο ηεξέο ή δεκφζηεο απνζηνιέο,
ζπλήζσο επείγνπζαο θπζεσο. Σν ζπλεζέζηεξν αγθπξνβφιην ηεο Ακκσληάδαο θέξεηαη
λα ήηαλ ν ιηκέλαο Μνπληρίαο, ην ζεκεξηλφ Μηθξνιίκαλν. Καη απηή ε ηξηήξεο
απνθαινχληαλ απφ ηνπο Αζελαίνπο "Θεσξίδα" (Θεσξίο) ή "Γειηάδα" (Γειηάο),
επεηδή κεηέθεξλε ηηο Θεωρίες ζηε Γήιν.
Γηα ηελ πξνέιεπζε ηνπ νλφκαηνο ηεο Ακκσληάδαο δελ είλαη ηίπνηα γλσζηφ.
Πηζαλνινγείηαη φκσο, θαηά κία ππφζεζε φηη εηδηθφηεξα κε ην ίεξφ πινίν απηφ
πέκπνληαλ ζπζίεο είηε ζε θάπνην ηεξφ ηνπ Άκκσλα Γηφο ζηνλ ειιεληθφ ρψξν, είηε ζ΄
εθείλν ηνπ Άκκσλα ηεο αξραίαο Αηγχπηνπ.
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Γ.

ΟΙ ΙΣΟΡΙΚΔ ΑΝΑΦΟΡΔ Ω ΔΠΙΒΔΒΑΙΩΗ ΣΩΝ
ΘΑΛΛΑΙΩΝ ΣΑΞΙΓΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Με ζηφρν ηελ επηβεβαίσζε ησλ ζαιιαζζίσλ ηαμηδηψλ είηε λαπκαρηψλ είηε
κεηαθνξψλ αλαδεηήζακε κέζσ ηζηνξηθψλ πεγψλ αλαθνξέο πνπ λα πεξηγξάθνπλ
ηαμίδηα κε πινία κε αθεηεξία θαη ηεξκαηηζκφ γλσζηψλ ιηκαληψλ ή ηνπσλπκίσλ
αξραίσλ πνπ λα κπνξνχλ λα επαιεζεπζνχλ.
Λφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ρξφλνπ θαζψο θαη ηεο άκεζεο επηβεβαίσζεο ησλ
επξεκάησλ καο πξνηηκήζακε ηα βηβιία ηνπ Ζξνδφηνπ θαη ηνπ Θνπθπδίδε γξακκέλα
ζηα αγγιηθά ψζηε λα είλαη εχθνιε ε αλαδήηεζε ιέμεσλ θιεηδηά, ησλ εθδνηηθψλ νίθσλ
πνπ αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο καο.
Λφγσ ηεο εθηεηακέλεο θαη καθξνρξφληαο ρξήζεο ηνπο, νη ηξηήξεηο εκθαλίδνπλ
ηηο πην πνιιέο αλαθνξέο ρξήζεο ηνπο ζε ηαμίδηα πνπ αθνξνχλ ζηνλ αξηζκφ ηνπο είηε
ζηνλ ρξφλν πνπ δηήξθεζε ην ηαμίδη απηφ.
Οη αλαθνξέο πεξηγξάθνληαη παξαθάησ επηγξακκαηηθά αιιά ηθαλνπνηεηηθά
ψζηε λα κπνξεί νπνηνζδήπνηε λα ειέγμεη ηελ εκπινθή πινίσλ ζε λαπηηθά ηαμίδηα
αξθεηήο απφζηαζεο δηφινπ επθαηαθξφλεηεο.

Γ1.

ΑΝΑΦΟΡΔ ΑΠΟ ΒΙΒΛΙΟ ΗΡΟΓΟΣΟΤ (GLOBUSZ PUBL ,2006)

ΒΙΒΛΙΟ 1
παξάγξαθνο 152, παξάγξαθνο 229, παξάγξαθνο 203, παξάγξαθνο 163, παξάγξαθνο
164
ΒΙΒΛΙΟ 2
παξάγξαθνο 11, παξάγξαθνο 29, παξάγξαθνο 158, παξάγξαθνο 175
ΒΙΒΛΙΟ 3
παξάγξαθνο 5, παξάγξαθνο 41, παξάγξαθνο 47, παξάγξαθνο 85.
ΒΙΒΛΙΟ 4
παξάγξαθνο 17, παξάγξαθνο46, παξάγξαθνο52, παξάγξαθνο 85,παξάγξαθνο 86,
παξάγξαθνο89, παξάγξαθνο101
ΒΙΒΛΙΟ 5 παξάγξαθνο 83
ΒΙΒΛΙΟ 6
παράγραφος 89.
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ΒΙΒΛΙΟ 7 παξάγξαθνο 34,παράγραφος 55παξάγξαθνο 94, παράγραφος 139,
παξάγξαθνο 183

ΒΙΒΛΙΟ 8 παξάγξαθνο 1, παξάγξαθνο 2, παξάγξαθνο 48, παξάγξαθνο 61,
παξάγξαθνο 66, παξάγξαθνο 82, παξάγξαθνο 83, παξάγξαθνο 108, παξάγξαθνο 121
ΒΙΒΛΙΟ 9Ο
παξάγξαθνο 96, παξάγξαθνο 98
Απφ ηηο παξαπάλσ αλαθνξέο ηξείο εκθάληδαλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ αθνχ κπνξνχζακε κε απηέο λα
θάλνπκε κηα εθηίκεζε ηεο ηαρχηεηαο ηεο ηξηήξνπο θαζψο θαη ηνπ θφπνπ ησλ θσπειαηψλ κε άκεζε
ζπλέπεηα λα ειέγμνπκε θαη ηελ νξζφηεηα ησλ αλαθνξψλ (ρηιηάδεο ρξφληα κεηά!!)

Γ2.

ΑΝΑΦΟΡΔ ΑΠΟ ΘΟΤΚΤΓΙΓΗ

ΘΟΤΚΤΓΙΓΗ ΣΟΜΟ 1ος (HOBBES TRANS,2008)
ΒΙΒΛΙΟ 1
παξάγξαθνο 29, παξάγξαθνο 44, παξάγξαθνο 45, παξάγξαθνο 47,
παξάγξαθνο 61
ΒΙΒΛΙΟ 2

παξάγξαθνο 69, παξάγξαθνο 97

ΒΙΒΛΙΟ 3

παξάγξαθνο 3

ΒΙΒΛΙΟ 4

παξάγξαθνο 45
ΘΟΤΚΤΓΙΓΗ ΣΟΜΟ 2ος (HOBBES TRANS)

ΒΙΒΛΙΟ 5

παξάγξαθνο 161, παξάγξαθνο 2, παξάγξαθνο 3, παξάγξαθνο 84

ΒΙΒΛΙΟ 6

παξάγξαθνο7, παξάγξαθνο 8,παξάγξαθνο 25, παξάγξαθνο 31,
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παξάγξαθνο 37, παξάγξαθνο 42, παξάγξαθνο 43, παξάγξαθνο 47, παξάγξαθνο 50,
παξάγξαθνο 62, παξάγξαθνο 64,παξάγξαθνο 85,παξάγξαθνο 93, παξάγξαθνο 101,
παξάγξαθνο 102, παξάγξαθνο 104
ΒΙΒΛΙΟ 7
παξάγξαθνο 1, παξάγξαθνο 3, παξάγξαθνο 7παξάγξαθνο 19,
παξάγξαθνο 29, παξάγξαθνο 59.
Γ.
ΜΔΣΡΙΚΟ ΜΔΡΟ ΜΙΑ ΠΡΟΔΓΓΙΗ
Απφ ηηο παξαπάλσ αλαθνξέο ηξεηο είραλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ αθνχ απφ απηέο
κπνξνχζακε λα ππνινγίζνπκε ηελ ηαρχηεηα ηεο ηξηήξνπο πνπ είρε πξαγκαηνπνηήζεη
ην ηαμίδη θαη ελδερνκέλσο πφζν θνπξάζηεθαλ νη θσπειάηεο νπφηε αλ απηφ ήηαλ θαη
εθηθηφ.
ηελ πξνζπάζεηα καο λα βξνχκε φζα ήηαλ δπλαηφλ γηα ηελ Αζελαηθή ηξηήξε
αλαηξέμακε ζηελ αλαθαηαζθεπή ηεο θαη ζην βηβιίν ηνπ θαζεγεηή MORRISON κέζα
ζην νπνίν ππήξρε αθφκε κηα αλαθνξά ηαμηδηνχ κε ηξηήξε φπνπ κπνξνχζεο λα
ππνινγίζεηο ηελ κέζε ηαρχηεηα κε ηελ νπνία έθαλε ηελ δηαδξνκή ε ηξηήξεο
Οη αλαθνξέο ινηπφλ ήηαλ
Σνπ Ξελνθψληα ζει 103-4 πνπ αθνξνχζε ηαμίδη απφ ην Βyzantium ζηελ
Heraclea ζηε Μαχξε ζάιιαζζα κήθνπο 206 λ.κ. γηα ηαμίδη κηαο εκέξαο κε θνππί, αο
ηελ νλνκάζνπκε Αλαθνξά 1
Σνπ Θνπθπδίδε πνπ αθνξά ηελ αλαζηνιή ηεο εθηέιεζεο ηεο ζθαγήο ησλ
Μπηηιελαίσλ δηαηαγή πνπ θέξεηαη λα κεηέθεξε ηξηήξεο θάλνληαο ηελ δηαδξνκή
κήθνπο 190 λ.κ. ζε 24 ψξεο, αο ηελ νλνκάζνπκε Αλαθνξά 2
Σνπ Ζξνδφηνπ βηβιίν 7 παξάγξαθνο 139 πνπ αθνξνχζε έλα ρξεζκφ πνπ
έδσζαλ νη Μπξηλαίνη ηεο Λήκλνπ ζηνπο Αζελαίνπο πνπ αθνξά ηελ δηαδξνκή 145 λ.κ
απφ ηνλ Πεηξαία ζηελ πφιε ηεο Μχξηλαο (Λήκλνπ) κε ζθνπφ ηελ παξάδνζή ηνπο
ζηνπο Αζελαίνπο, αο ηελ νλνκάζνπκε Αλαθνξά 3
Γηα ηελ αλαθαηαζθεπαζκέλε ηξηήξε «Οιπκπηάο» έρνπλ γίλεη κεηξήζεηο πνπ
δίλνπλ ην παξαθάησ δηάγξακκα.
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Αο ππνζέζνπκε ινηπφλ φηη ηα παξαπάλσ ηαμίδηα έγηλαλ κε ηελ Οιπκπηάδα ηελ
ηξηήξε πνπ θαηαζθεπάζηεθε 2500 ρξφληα κεηά.
Σφηε απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα κπνξνχκε γηα θάζε ηηκή ηεο κέζεο
ηαρχηεηαο πνπ ζα βξίζθνπκε δηαηξψληαο ηελ απφζηαζε κε ηνλ ρξφλν λα βξνχκε ηελ
ηζρχ ζηα θνππηά θαη ζηελ ζπλέρεηα δηαηξψληαο κε ηνλ αξηζκφ ησλ θσπειαηψλ λα
βξνχκε ηελ ηζρχ (ελέξγεηα αλά κνλάδα ρξφλνπ.
Βέβαηα θακία απφ ηηο αλαθνξέο απηέο δελ αλαθέξεη ηνλ αξηζκφ ησλ σξψλ
αιιά ζα θάλνπκε ηελ πξνζέγγηζε γηα κηα νιφθιεξε κέξα πεξίπνπ 24 ψξεο ελψ φηαλ
πξφθεηηαη γηα κέξα λα πάξνπκε ηελ πξνζέγγηζε ησλ 12 σξψλ.
Με ηνλ ηξφπν απηφ ζπκπιεξψλνπκε ηoλ παξαθάησ πίλαθα
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ΠΗΝΑΚΑ 1
ΠΟΟΣΗΚΟΠΟΗΖΖ ΣΩΝ ΗΣΟΡΗΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
(Μηα πξνζέγγηζε)
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Ση ζήκαηλε φκσο απηφ γηα εκάο;
Μήπσο ζήκεξα θσπειαηνχλ θάπσο δηαθνξεηηθά;
Έρεη θνηλά ραξαθξεξηζηηθά ε δχλακε πνπ αληηζηέθεηαη ζηελ θίλεζε θαζψο
θηλνχκαζηε κέζα ζην λεξφ.
Γηα ηνλ ιφγσ απηφ απνθαζίζακε λα πάκε ζηνλ λαπηηθφ κηιν Θεζζαινλίθεο
ψζηε λα κεηξήζνπκε θαη ηνπο εαπηνχο καο .
Πάκε ζηνλ Ναπηηθφ κηιν φκσο δηάθνξα απξφνπηα δελ καο επέηξεςαλ λα
θαζίζνπκε ζηα «ζθεθ». Καζίζακε φκσο ζηα εξγφκεηξα. Σν απνηέιεζκα αθνινπζεί
ζηνλ επφκελν πίλαθα, ηνλ Πίλαθα 2
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ΠΗΝΑΚΑ 2
ΟΗ ΜΑΘΖΣΔ ΣΟ ΔΡΓΟΜΔΣΡΟ
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Άξα ε δχλακε πνπ αληηδξά ζηελθσπειαζία (ε ηξηβή ηεο ζάιαζζαο ) είλαη
αλάινγε κε ηελ ηξίηε δχλακε ηεο ηαρχηεηαο πνπ θηλνχκαζηε ζηε ζάιαζζα αθνχ ηα
εξγφκεηξα είλαη ξπζκηζκέλα γηα ην ζθνπφ απηφ. Λνγηθά γηα λα εκπηζηεπηνχκε ηελ
γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ηζρχνο κε ηελ ηαρχηεηα ηνπ βηβιίνπ ηνπ Ρνζηηεξ ζα πξέπεη
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θαη ε ηξηήξεο Οιπκπηάο ζαλ θσπήιαην πινίν λα επηβεβαηψλεη ηελ παξαπάλσ ζρέζε
φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα 3.
Δκπηζηεπφκελνη ινηπφλ ηηο ηζηνξηθέο αλαθνξέο έρνπκε βγάιεη γηα ηελ ηζρχ
ΜΔΟ ΟΡΟ ΗΥΤΟ
ΜΔΓΗΣΖ ΗΥΤ
ΔΛΑΥΗΣΖ ΗΥΤ
ΜΔΓΗΣΖ ΗΥΤ

140J/s
197J/s
96J/s
118J/s απφ ηελ Οιπκπηάο (MORRISON)

Αλ ζεσξήζνπκε ην θάζε θσπειάηε κέζεο κάδαο 75Kgr θαη κεηξαηξέπνληαο
ζε Kcal ηα Joule ελέξγεηαο έρνπκε
ΜΔΟ ΟΡΟ ΗΥΤΟ
ΜΔΓΗΣΖ ΗΥΤ
ΔΛΑΥΗΣΖ ΗΥΤ
ΜΔΓΗΣΖ ΗΥΤ

1,35 Kcal/Kg*h
1,6 Kcal/Kg*h
2,27 Kcal/Kg*h
1,1 Kcal/Kg*h απφ ηελ Οιπκπηάο (MORRISON)

Απφ ην βηβιίν ηνπ ΚΛΔΗΟΤΡΑ 2007 γηα ην θφζηνο ησλ αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ
παίξλνπκε ηνλ παξαθάησ πίλαθα, ΠΗΝΑΚΑ 4
ΠΗΝΑΚΑ 4 ΚΟΣΟ ΑΘΛΖΣΗΚΩΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΩΝ
ΚΟΣΟ ΑΘΛΖΣΗΚΩΝ
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΩΝ ΚΛΔΗΟΤΡΑ
Απφ ην νπνίν θαίλεηαη φηη απφ
άπνςε ξπζκνχ παξαγσγήο ηεο
ελέξγεηαο ψζηε λα είλαη
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ
Kcal\Kg*h
επηηεχμηκα ηα ηαμίδηα απηά δελ
ππάξρεη θάπνην πξφβιεκα αθνχ
Αληηζθαίξηζε
8
ν ξπζκφο ησλ θσπειαηψλ ζηηο
Γηπιφ
6
ηξηήξεηο πζηεξεί απηνχ γηα ηα
Δπηηξαπέδηα
4
δηάθνξα αζιήκαηα φπσο
Βάδηζκα
20min\Km
2
θαίλεηαη ζηνλ δηπιαλφ πίλαθα.
15min\Km
3
Φαίλεηαη ινηπφλ φηη νη αξραίνη
10min\Km
4
Έιιελεο είραλ βξεη έλαλ
Καησθέξεηα
3
ηθαλνπνηεηηθφ ηξφπν
Αλσθέξεηα
8
θσπειαζίαο ηέηνηνλ ψζηε λα
Αγσληζηηθφ
7
θηάλνπλ ζηνπο ρξφλνπο πνπ
Γθνιθ
4
αλαθέξνληαη ζηα ηζηνξηθά
Διεχζεξε γπκλαζηηθή
4
θείκελα.
Αεξνβηθή
6
Ση γίλεηαη φκσο κε ηελ ζπλνιηθή
ζαι . θη
7
ελέξγεηα πνπ δαπαλά έλαο
Ηππαζία
4
θσπειάηεο ηεο ηξηήξνπο ζε
Καιπαζκφο
8
ζρέζε κ΄έλαλ αζιεηή;
Ηζηηνπινία
5
Καιαζνζθαίξηζε
8
θαλφ θαγηαθ αγσλ
12
Καηάδπζε
7
Κνιχκβεζε
11
Κσπειαζίαο
12
19
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Σξέμηκν

7,5min\Km
5,5min\Km
5min\Km
4min\Km
Πνδειαζία
<16min\Km
16_19min\Km
22_25min\Km
25_30min\Km
αγσληζηηθή
Πεηνζθαίξηζε Ακκνο
Αγσληζηηθή

8
11
12
15
10
8
6
4
16
8
4

Γηα λα βξνχκε ηελ ελέξγεηα ελφο αζιεηή πρ ηνπ βάδελ παίξλνληαο ην φξην εηζαγσγήο
γηα ηνπο Οιπκπηαθνχο πρ απφ ην παξαθάησ πίλαθα 5 ηνλ αζιεηή ηνπ βάδελ 20km
ΠΗΝΑΚΑ 5
20 ρικ βάδελ 01:23:00 01:24:30 01:33.30 01:38.00
50 ρικ βάδελ 04:00:00 04:07:00 -

-

ΔΝΔΡΓΔΗΑ=(12Kcal/kg*h)*(240min/60min/h)*75Kg=3600Kcal
Γηα ηνπο θσπειάηεο κε ην κέζν φξν ηεο ηζρχνο 140W
ΔΝΔΡΓΔΗΑ=140W*24h*3600s/h*0,24/1000 Kcal/j =2903Kcal
Ννχκεξα πνπ είλαη παξαπιήζηα θαη φρη εμσθξεληθά άξα ηα ηαμίδηα είλαη εθηθηά.
Πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε ζην ζεκείν απηφ φηη ζηελ πξνζέγγηζή καο δελ
ιάβακε θαζφινπ ππφςηλ καο ηνπ αλέκνπο πνπ εηδηθά ζην Αγαίν έρνπλ εηήζηα
ζπκπεξηθνξά (γίλνληαη ηζρπξφηεξνη νξηζκέλνπο κήλεο ηνπ ρξφλνπ ηα γλσζηά
κειηέκηα), ζεσξήζακε δειαδή φηη ηα ηαμίδηα έγηλαλ κε ηα παληά καδεκέλα (άπλνηα)
θαζψο θαη φηη δελ θσπειαηνχζαλ πάληα 170 ελψ ην πινίν θνπβαινχζε θαη θνξηίν
(πξνκήζεηεο ) θαζψο θαη άηνκα γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ θσπειαηψλ
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