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Πλοία της αρχαίας εποχής μέχρι και τον Μεσαίωνα.  

Καραβέλα 

 

 
Σύγχρονο αντίγραφο του Ματθαίου, της καραβέλας με την οποία οΤζιοβάνι 
Καμπότο έφτασε στην Νέα Γη. Βρίσκεται στο λιμάνι του Μπρίστολ. 

Η Καραβέλα ήταν παλιό ιστιοφόρο πλοίο περισσότερο ακτοπλοϊκό και στη 
συνέχεια εξερευνητικό του 13ου αιώνα με εκτόπισμα περίπου 70 τόνων που 
στους επόμενους δύο αιώνες εξελίχθηκε σε 200 τόνους. 

Η Καραβέλα έφερε συνήθως τρεις ιστούς με τον μεσαίο μεγαλύτερο στους 
οποίους έφερε τρία τετράγωνα ιστία, είτε λατίνια (τριγωνικά), είτε ανάμικτα 
καθώς επίσης και ένα τετράγωνο ιστίο, το λεγόμενο "τσιβαδέρα" (έναντι του 
ελληνικού αρτέμωνα) στον πρόβολο, τον πλάγιο πλωριό ιστίο, (κοινώς 
μπαστούνι). 

Τα σκάφη αυτά ήταν σχετικά πλατιά, είχαν πολλούς χώρους αποθηκευτικούς 
και έφεραν λίγα πανιά που μπορούσε να τα χειριστεί και ολιγομελές 
πλήρωμα. Αυτά είχαν ως συνέπεια να τα προτιμήσουν οι θαλασσοπόροι στις 
εξερευνήσεις τους, όπως ο Βάσκο ντε Γάμα, ο Ζαν Κορτιέ αλλά και ο 
Χριστόφορος Κολόμβος  
 

 Κυρήνεια ΙΙ 

Το Κυρήνεια ΙΙ είναι από τις πιό γνωστές και πιό επιτυχημένες 
ανακατασκευές αρχαίων πλοίων. Είναι πιστό αντίγραφο του πλοίου που 
βρέθηκε βυθισμένο έξω από την Κύπρο και σήμερα βρίσκεται στο μουσείου 
του βορείου κατεχόμενου τμήματος της Κύπρου. Η ανακατασκευή έγινε στο 
Πέραμα στο ναυπηγείου του κ. Ψαρρού. Εντύπωση προκάλεσε ότι οι 

http://el.wikipedia.org/wiki/13%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BA%CF%84%CF%8C%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%BF_%CE%BD%CF%84%CE%B5_%CE%93%CE%AC%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%96%CE%B1%CE%BD_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%B9%CE%AD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Matthew-BristolHarbour-Aug2004.jpg
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Matthew-BristolHarbour-Aug2004.jpg


ΑΡΧΑΙΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

μελετητές δεν βρήκαν ίχνη καλαφατίσματος πράγμα που δείχνει ότι οι 
ενώσεις των ξύλινων τμημάτων έπρεπε να είναι όσο το δυνατόν τελειότερες 
χωρίς κενά ανάμεσά τους. Ακολουθήθηκε πιστά η αρχαία μέθοδος και φυσικά 
το αρχικό σχέδιο, παρ' όλες τις επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητά της. 

 

Όταν δοκιμάστηκε το πλοίο παρ' ότι κάποια νερά περνούσαν στο εσωτερικό 
του, συνέχιζε να επιπλέει κανονικά. Την δεύτερη μέρα πλεύσης, τα ξύλα 
φουσκώσανε από την υγρασία και σταμάτησαν να μπαίνουν νερά στο 
εσωτερικό. Η σχεδίαση αποδείχθηκε υδατοστεγής χωρίς καμία άλλη βοήθεια! 

Απ' την αρχή εντυπωσίασε η ταχύτητα ταξιδιού, σχεδόν στους 7,5 κόμβους 
όσο και η σταθερότητα πλεύσης. Μελετώντας τα ευρήματα του πλοίου του 4ου 
αιώνα π.Χ. αποδείχθηκε ότι το πλοίο χρησιμοποιούσε μόνο τέσσερις άνδρες. 
Το πανί του πλοίου έχει επιφάνεια 70 τ.μ. στην σημερινή του μορφή και σαν 
υλικό χρησιμοποιήθηκε το λινό γιατί αυτό ήταν και το συνηθέστερο αρχαίο 
υλικό. Αντίστοιχο υλικό σπανίζει σήμερα αλλά εξακολουθεί να 
κατασκευάζεται στην Σκωτία για τα ιστιοφόρα του Βρετανικού ναυτικού. 
Ενδιαφέρουσα η σύμπτωση. 
Στα ερείπεια του παλατιού της Πύλου βρέθηκαν πολλές πήλινες επιγραφές σε 
γραμμική γραφή ΙΙ. Κάποιες από αυτές αναφέρουν αγροτική παραγωγή 
λιναριού για κατασκευή σκοινιών αλλά και υφασμάτων. Υπήρχε οργανωμένη 
παραγωγή από "γυναίκες της Ασίας" που δούλευαν εκεί με τα παιδιά τους. 
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Υπήρχαν τέσσερα κουπιά, προφανώς μόνο για μικρούς ελιγμούς, μιας και η 
ταχύτητα με αυτά δύσκολα υπερβαίνει τον ένα κόμβο και τιμόνι 
αποτελούμενο από δύο κατάλληλα διαμορφωμένα κουπιά. 

Απ' το φορτίου του αρχικού πλοίου με αμφορείς κρασιών, λαδιού και 
μυλόπετρες αποδυκνείεται ότι το πλοίο ταξίδευε σίγουρα στην Σάμο, στην 
Νίσυρο, Ρόδο και Κύπρο. Σίγουρα δεν ήταν οι μοναδικοί προορισμοί του. 

ΤΡΙΗΡΗΣ 

 
 

Ομοίωμα αρχαίας Τριήρους (Ολυμπιάς) 

 
 

Μοντέλο αρχαίας ελληνικής τριήρους, Deutsches Museum, Μόναχο, Γερμανία. 

Η Tριήρης ήταν ταχύτατο αρχαίο κωπήλατο πολεμικό πλοίο, του οποίου ο 
τύπος εξελίχθηκε στον αρχαίο ελλαδικό χώρο (αρχικά στην Κόρινθο, 
σύμφωνα με την παράδοση) από τη διήρη, η οποία ήδη κυριαρχούσε στις 
ελληνικές αποικίες της Μ. Ασίας, στην Κύπρο και τη Φοινίκη. 
Χαρακτηρίστηκε, από τη γενικευμένη χρήση της, ως μεσογειακή τεχνολογία 
της εποχής με τρεις σειρές κωπηλατών (ερετών), που στον ελληνικό χώρο 
κατανέμονταν σε ισάριθμα καταστρώματα (τρίκροτες τριήρεις), αλλά στη 
Φοινίκη, στην Καρχηδόνα και στην Ιταλία εμφανίστηκαν επίσης δίκροτες 
τριήρεις, δηλαδή με δυο καταστρώματα, αλλά 2 κωπηλάτες ανά κουπί στο 
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πάνω, καθώς και μονόκροτες, δηλαδή με ένα κατάστρωμα, αλλά 3 κωπηλάτες 
ανά κουπί. 

Η εξέλιξη που οδήγησε στην τριήρη  

Τα πλοία, από την εποχή του Ομήρου και του Τρωικού Πολέμου είχαν 
ουσιαστικά τη χρήση μεταγωγικών. Οι κυρίαρχοι τύποι στο Αιγαίο Πέλαγος 
και γενικότερα στη Μεσόγειο Θάλασσα ήταν οι τριακόντοροι και κυρίως οι 
πεντηκόντοροι. 

Κατά τον 9ο π.Χ. αιώνα στην Ιωνία (με τη γενική έννοια της μορφής των 
ακτών της) ή κατ΄ άλλους στη Φοινίκη (αν και υπάρχει διχογνωμία για την 
πρωτιά, όπως και πολλά αναπάντητα ακόμη ερωτηματικά) εμφανίστηκαν 
πλοία με δυο σειρές κουπιά (άρα και κωπηλάτες). Αυτά αρχικά ονομάστηκαν 
εκατόντοροι, αλλά τελικά επικράτησε η ονομασία διήρης. Έτσι ναυπηγική 
εξέλιξη αυτών ήταν η τριήρης. 

Ως πρώτος ναυπηγός που ναυπήγησε τριήρεις αναφέρεται από το Θουκυδίδη 
ο περίφημος Κορίνθιος ναυπηγός Αμεινοκλής ο οποίος το έτος 704 π.Χ. 
ναυπήγησε για λογαριασμό των Σαμίων τέσσερις τριήρεις. Περί του ακριβούς 
τύπου και της διάταξης ιδίως των κουπιών (κωπών) γράφτηκαν πολλοί τόμοι 
και έγιναν ατέλειωτες συζητήσεις μεταξύ των ναυτικών ερευνητών και 
αρχαιολόγων. Εξ αυτών εκείνοι που στηρίζονταν στις μαρτυρίες που έχουν 
δώσει οι Διόδωρος, Στράβων, Παυσανίας, Πλούταρχος, Αιλιανός ο Τακτικός 
κ.ά. υποστηρίζουν την άποψη ότι γενικά η κατάληξη -ήρης αναφέρεται στον 
αριθμό των σειρών των κωπηλατών ανά πλευρά, (διήρης, τριήρης, τετρήρης) 
ενώ η κατάληξη -ορος αναφέρεται στον αριθμό των κουπιών ανά πλευρά 
(τριακόντορος, πεντηκόντορος). 

Η άποψη αυτή θεμελιώνεται κυρίως στη μαρτυρία του Αιλιανού που γράφει 
στην "Τακτική θεωρία" του σαφώς ότι: "Η τριακόντορος και τετρακόντορος και 
πεντηκόντορος λέγεται κατά το πλήθος των κωπών, η μονήρης, και διήρης και τριήρης 
και εφεξής κατά τους στίχους, τους κατά το ύψος επαλλήλους", καθώς επίσης και 
από το σχετικό χωρίο που περιγράφει ο Ξενοφών την με ιδιαίτερη σπουδή 
ετοιμασία των αθηναϊκών τριήρεων κατά τον αιφνιδιασμό που υπέστη ο 
αθηναϊκός στόλος στους Αιγός Ποταμούς, όπου και αναφέρει επί λέξει: "... αι 
μεν των νεών ήσαν δίκροτοι, αι δε μονόκροτοι, αι δε παντελώς κεναί", πράγμα που 
δεν επιδέχεται άλλης ερμηνείας παρά να δεχθεί κανείς την επάλληλη διάταξη 
των σειρών των κουπιών. Πάντως το σημαντικότερο τεκμήριο επ΄ αυτού είναι 
το μαρμάρινο σχετικό ανάγλυφο που βρέθηκε από τον Λε Νορμάν το 1852 
(σχετ. φωτογραφία). 

Για την ιστορία του θέματος αυτού που είχε ανακύψει σημειώνεται ότι ο 
Πλοίαρχος των Γαλερών του Βασιλέως της Γαλλίας, Μπαρά ντε Λα Πεν 
(1715), ξεκίνησε με πάθος να υποστηρίζει ότι μια τέτοια διάταξη κουπιών 
ήταν πολύ δύσκολη για την κωπηλασία και προσπάθησε να εξηγήσει ότι η 
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λέξη τριήρης προσδιόριζε είτε αριθμό κωπηλατών εκάστου κουπιού, είτε μία 
διάταξη όπου τρεις κωπηλάτες κάθονταν στο αυτό σέλμα και λοξά, 
χειριζόμενοι ανίσου μεγέθους ισάριθμα κουπιά. Η άποψη αυτή είχε 
υιοθετηθεί αιώνες πριν, από την εποχή των γαλερών, από πολλούς ναυτικούς 
ιστορικούς όπως και ο ναύαρχος Ζυριέν ντε λα Γκραβιέρ που την υποστήριζε 
"περισσότερο επί της ναυτικής του διαίσθησης" παρά από τα κείμενα. 

 Γεγονός πάντως ήταν ότι κανένας τότε ναυτικός ιστορικός δεν έδωσε σημασία 
ότι οι κωπηλάτες της τριήρους έφεραν διαφορετικές ονομασίες σε "θρανίτες", 
"ζυγίτες" και "θαλαμίτες που και μόνο αυτό μαρτυρούσε τη διαφορετικότητά 
τους, που ήταν η καθ΄ ύψος θέση τους, οι μεν θρανίτες σε θρόνους της άνω 
σειράς, οι δε ζυγίτες επί των ζυγών του σκάφους, (κύριο κατάστρωμα), και οι 
θαλαμίτες στο ύψος του θαλάμου (καμπίνας) του τριηράρχου, συνεπώς 
χαμηλότερα. 

 

 

Ελληνική τριήρης (με φανταστική απεικόνιση εμβόλου) 

 Ωστόσο, οι περισσότεροι από ένας κωπηλάτες ανά κουπί μετρούσαν ως 
επιπλέον στοίχοι κανονικά και γι' αυτό λίγο νωρίτερα από τους 
ελληνιστικούς χρόνους εμφανίζονται τετρήρεις, πεντήρεις και μεγαλύτερες 
πολυήρεις. Επίσης οι Φοίνικες, οι Καρχηδόνιοι και οι Ρωμαίοι, τουλάχιστον, 
χρησιμοποίησαν και δίκροτες τριήρεις (η μια σειρά είχε δυο κωπηλάτες ανά 
κουπί). 

Η τριήρης χρησιμοποιήθηκε επί πάνω από 400 χρόνια (700-300 π.Χ., περίπου), 
οπότε υποσκελίστηκε από βαρύτερες γαλέρες και κυρίως από την πεντήρη, η 
οποία αν και λιγότερο ευέλικτη, ανταποκρινόταν καλύτερα στις 
διαφοροποιημένες πλέον ανάγκες του ναυτικού πολέμου. Κάποιοι 
συγγραφείς αναφέρουν χρήση διηρών και τριηρών πολύ μεταγενέστερα από το 
ρωμαϊκό και το βυζαντινό ναυτικό. Πρόκειται όμως για το γνωστό λάθος 
μεταξύ αριθμού καταστρωμάτων και αριθμού σειρών κωπηλατών. Μετά το 
300 π.Χ. χρησιμοποιούνταν δίκροτα και τρίκροτα κωπήλατα πολεμικά πλοία, 
αλλά ήταν τουλάχιστον τετρήρεις με την αρχαία ορολογία. 

 του οποίου και τα τρία πλοία του, τα "Νίσια", "Πίντα" και "Σάντα Μαρία" με 
τα οποία απέπλευσε στις 3 Αυγούστου 1492 ήταν καραβέλες. 
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Όταν το 1893 αποφασίσθηκε από την Ισπανία ο πανηγυρισμός της 500στής 
επετείου του ιστορικού εκείνου απόπλου του Κολόμβου που συνέπιπτε με την 
διεθνή έκθεση του Σικάγου, ο Ισπανός αρχιναυπηγός Λεοπόλδος Ουίλκε 
ναυπήγησε στο Καράκα πανομοιότυπο πλοίο της ναυαρχίδας του Κολόμβου, 
της οποίας τα σχήματα τόσο των παρισάλων όσο και των εγκαρσίων τομών 
καταρτίσθηκαν βάσει όλων των μέχρι τότε σωζόμενων πηγών. Έτσι της 
αναπαρασταθείσας αυτής καραβέλας πρότυπα υπό κλίμακα κατατέθηκαν στο 
"Musée de la Marine" του Παρισιού καθώς και στο "Μουσείο Βικτωρίας και 
Αλβέρτου" στο Κέσιγκτον του Λονδίνου. 

Βάσει αυτών των προτύπων οι διαστάσεις (σε πόδια) που είχαν οι 
εξερευνητικές καραβέλες ήταν: μήκος τρόπιδας 60,68΄ , ολικό μήκος 93΄, 
μέγιστο πλάτος 25,78΄ (περίπου 1/4 του μήκους), έμφορτο εκτόπισμα 233 
τόνους, και βάρος έρματος 90 τόνοι. Μετά την καθέλκυση το πλοίο 
επανδρώθηκε με πλήρωμα εκ του ισπανικού Βασιλικού Ναυτικού υπό 
κυβερνήτη τον πλοίαρχο Βίκτωρα Κόνκας, τον μετέπειτα ήρωα, "κυβερνήτη 
σημαίας", του ναυάρχου Θερβέρα, στη ναυμαχία του Σαντιάγκο. Έτσι 
απέπλευσε την αυτή ημέρα που είχε ξεκινήσει ο Κολόμβος, από το ίδιο λιμένα 
με προορισμό το Σαν Σαλβαντόρ, και ακολουθώντας τα στίγματα εκείνου, η 
σύγχρονη καραβέλα χρειάστηκε 36 ημέρες με συνεχείς και αρκετά 
επικίνδυνους προνευστασμούς (σκαμπανεβάσματα), με μέγιστη ταχύτητα 6,5 
κόμβους, αντί των 35 ημερών που είχε κάνει ο Κολόμβος, χωρίς εκείνος ν΄ 
αναφέρει τέτοιες υπερβολικές κοπώσεις που αντιμετώπισε η νεότερη 
καραβέλα. 

Σημείωση: Το όνομα "καραβέλα", ιταλικά "caravella", και πορτογαλικά 
"caraveia" πιθανώς ν΄ αποτελεί υποκοριστικό του αρχαίου ελληνικού όρου 
"κάραβος" (= μεγάλο πλοίο). 

  

  

http://el.wikipedia.org/wiki/1893
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http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8C%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%82
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Bίκινγκς: Θαλασσοπόροι και καραβομάστορες  
 

OI BIKINΓKΣ, σκληροτράχηλοι πολεμιστές και τολμηροί θαλασσοπόροι, αποτέλεσαν, 
στα τέλη του πρώιμου Μεσαίωνα, τον εφιάλτη των πληθυσμών στα βρετανικά νησιά 
και στις ακτές της Βόρειας Θάλασσας, εξαιτίας των καταστροφικών επιδρομών τους. 
Oι πρόγονοι αυτοί των σύγχρονων Σκανδιναβών σε αρκετές περιπτώσεις δεν 
περιορίζονταν στην αρπαγή και στη λεηλασία, αλλά εγκαθίσταντο σε κάποιες από τις 
περιοχές αυτές, όπως, π.χ., στο αγγλικό Γιορκ ή στη Νορμανδία, όπου άφησαν 
σημαντικά κατάλοιπα του πολιτισμού τους. 

Oι Βίκινγκς υπήρξαν παράλληλα και ικανοί εξερευνητές, αφού πρώτοι αποίκησαν 
άγνωστες ώς τότε περιοχές, όπως τη Γροιλανδία, την Ισλανδία και τη Νέα Γη. Η 
επέκτασή τους, όμως, δεν στράφηκε μόνο προς δυσμάς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
της διεισδυτικότητάς τους είναι η επέκτασή τους ανατολικά και νοτιοανατολικά, 
διαμέσου του δικτύου των ποταμών της Ρωσίας. Nα θυμίσουμε επίσης ότι λόγω της 
μαχητικής τους ικανότητας, οι Βυζαντινοί τούς χρησιμοποίησαν ως αυτοκρατορική 
φρουρά· ήταν οι γνωστοί Βαράγγοι. 

Έως την Aμερική 

Οι Βίκινγκς, εκτός από εξαίρετοι πολεμιστές και σκληροτράχηλοι κατακτητές, 
αποδείχτηκαν και ικανότατοι τεχνίτες, αφού μας κληροδότησαν μεγάλο αριθμό 
αντικειμένων υψηλής αισθητικής και τεχνικής αξίας. Aυτό, όμως, που αποτέλεσε το 
μεγαλύτερό τους τεχνολογικό επίτευγμα, αλλά και το όχημα που τους έφερε στα 
πέρατα του γνωστού και άγνωστου τότε κόσμου, ήταν τα πλοία τους. 

 

Τα σκάφη που βρέθηκαν μέχρι σήμερα, κυρίως στη Σκανδιναβία και στη Βόρεια 
Ευρώπη και αποδίδονται στους Βίκινγκς, αποτελούν λαμπρά δείγματα ναυπηγικής 
τεχνικής και ξυλογλυπτικής τέχνης. 

Τα πλοία των Bίκινγκς, ελαφρά, καλοτάξιδα και κινούμενα μόνο με κουπιά, ήταν 
αρχικά προορισμένα μόνο για παράκτια ταξίδια, ιδανικά για πλεύση σε φιορδ και 
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ποτάμια. Tον 8ο αιώνα, η εισαγωγή του πανιού έφερε τεχνολογική επανάσταση στο 
ναυπηγικό κόσμο των Βίκινγκς. Oι ναυπηγοί έπρεπε τώρα να αντιμετωπίσουν το 
πρόβλημα στήριξης του άλμπουρου και της ενίσχυσης του σκάφους. Παράλληλα νέες 
δυνατότητες άρχισαν να διαφαίνονται στον ορίζοντα της ναυτιλίας των 
σκανδιναβικών φυλών. Η αυγή της μεγάλης εξάπλωσης των Βίκινγκς στις θάλασσες 
είχε ήδη χαράξει. Η εισαγωγή της καρίνας, καθώς και του mast step, δηλαδή του 
υποστυλώματος στη βάση του ιστού, κρίθηκαν επιβεβλημένες καινοτομίες για την 
πλωιμότητα και την ενίσχυση του σκαριού. 

H εποχή των Bίκινγκς εγκαινιάζεται περί το έτος 800, με τα πρώτα μεγάλα ταξίδια και 
τις επιδρομές, κυρίως προς δυσμάς, προς τα βρετανικά νησιά και το βασίλειο των 
Φράγκων. Aκολουθούν, κατά τη διάρκεια του 9ου αι., ο εποικισμός των νησιών του 
Βόρειου Aτλαντικού, της Ισλανδίας και της Γροιλανδίας, και η δημιουργία μόνιμης 
εγκατάστασης/οικισμού στη Νέα Γη: η πρώτη ιστορικά τεκμηριωμένη παρουσία 
Ευρωπαίων στην αμερικανική ήπειρο. 

Το αρχαιότερο 

Το αρχαιότερο σωζόμενο πλοίο της εποχής των Βίκινγκς είναι το Oseberg. 
Xρονολογείται μεταξύ 815-820, και είναι, επίσης, το αρχαιότερο πλοίο των Βορείων 
Θαλασσών με άλμπουρο και πανί. Ανακαλύφθηκε σε ένα αγρόκτημα κοντά στο 
Vestfold της Νότιας Νορβηγίας, σε ταφικό τύμβο του έτους 834, σύμφωνα με 
δενδροχρονολόγηση της δρύινης ταφικής κατασκευής πάνω στο σκάφος. Eτσι, το 
Oseberg κατατάσσεται στην κατηγορία των πλοίων - τάφων, όπως το Sutton Hoo, που 
βρέθηκε στην Αγγλία, και τα Gokstad και Tune, που εντοπίσθηκαν στη Νότια 

Νορβηγία. πλοίο του 
Όσεμπεργκ (Όσλο) 

Στο Oseberg βρέθηκαν οστά από σκελετούς δύο γυναικών, ηλικίας 50 με 60 ετών η μία 
και 20 με 30 η άλλη. Η μεγαλύτερη εικάζεται ότι ανήκε στην ανώτερη τάξη της τοπικής 
κοινωνίας, όπως συνάγεται από τα πολυάριθμα και σημαντικά συνοδευτικά 
κτερίσματα. Έχει υποστηριχθεί ότι η επιφανής νεκρή ήταν η βασίλισσα Aσα, η οποία 
αναφέρεται στους θρύλους των Νορβηγών βασιλέων του Snorri Stulruson, ενώ η άλλη 
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γυναίκα ήταν σκλάβα. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώνεται απόλυτα από τα 
ιστορικά και αρχαιολογικά δεδομένα, που αφήνουν ανοιχτό το ζήτημα της 
ταυτότητας του προσώπου, το οποίο ανήκε στην κοινωνική ελίτ της εποχής και είχε 
ενδεχομένως πολιτική ή και θρησκευτική επιρροή, αφού εκτός από τα πλούσια 
κτερίσματα, επιβεβαιώθηκε στην ταφή και θυσία πολλών ζώων (σκύλοι, άλογα και 
βόδια). 

Το πλοίο Oseberg αποτελεί επίσης ένα από τα ωραιότερα δείγματα της ναυπηγικής 
τέχνης των Βίκινγκς. Με πολύ όμορφες γραμμές και με όμοια πλώρη και πρύμνη, 
στοιχείο που εξυπηρετούσε την εύκολη αλλαγή πορείας και αποτελεί βασικό 
χαρακτηριστικό όλων των πλοίων της περιόδου των Βίκινγκς, το σκάφος ανήκει στον 
τύπο karfi ή karv. Πρόκειται για μια κατηγορία σκαφών που ήταν επιμήκη, διέθεταν 
κουπιά και πανιά, και προορίζονταν για χρήση από υψηλόβαθμα πρόσωπα, 
αρχηγούς, βασιλείς ή άλλους ευγενείς. 

Το Oseberg έχει μήκος περίπου 22μ. και μέγιστο πλάτος 5,2μ. Kατασκευάσθηκε από 
ξύλο βαλανιδιάς, εκτός από τα ανάγλυφα άκρα της άνω σανίδας, που είναι από οξιά, 
και τα σανίδια του καταστρώματος και τα κουπιά, που είναι απο πεύκο. Πρόκειται για 
ένα σχετικά ευρύχωρο σκάφος της εποχής, το οποίο εξυπηρετoύσε ιδεωδώς τον σκόπο 
για τον οποίο κατασκεύστηκε. Το σχετικά χαμηλό ύψος στα πλευρά του (μόλις 1,6μ.), 
το καθιστά αρκετά ευάλωτο για ταξίδια σε ανοιχτή θάλασσα. Επομένως, 
χρησιμοποιήθηκε περισσότερο ως σκάφος αναψυχής σε παράκτια ταξίδια ή σε κλειστά 
νερά, όπως φιορδ ή ποτάμια. 

Σύμφωνα με τον Δανό αρχαιολόγο Christensen1, το Oseberg ανήκει στις πρώτες 
ατελείς προσπάθειες των Βίκινγκς ναυτικών να δαμάσουν τις ανοιχτές θάλασσες με 
πανί. Αυτό προκύπτει από μια επιδιόρθωση του υποστυλώματος του καταρτιού, που 
είχε υποστεί ρήξη από την πίεση του ανέμου. Ο Christensen υποστηρίζει ότι τα πλοία 
Gokstad και Tune, αποτελούν σαφή δείγματα βελτίωσης των προσπαθειών των 
Βίκινγκς, σε σχέση με το Oseberg, για τη ναυσιπλοΐα τους σε ανοιχτές θάλασσες. 

Eίναι βέβαιο ότι οι Σκανδιναβοί ναυτικοί δεν μπορούσαν να εξασφαλίσουν την 
εξάπλωση και την κυριαρχία στις βόρειες θάλασσες με πλοία σαν το Oseberg. Το 
γεγονός αυτό επιβεβαιώθηκε και από την κατασκευή ενός πιστού αντίγραφου του 
πλοίου, που ολοκληρώθηκε το 1987. Η πλεύση του κρίθηκε ικανοποιητική, αλλά 
παρουσίασε αστάθεια σε ταχύτητα 10 κόμβων, και σε κλίση 10 μοιρών το κύμα 
πλημμύριζε το σκάφος. 
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Η ναυτική τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων 

Το μονόξυλο 

  

Πρωτόγονο κωπήλατο πλοιάριο λαξευμένο από ένα και μόνο κορμό δένδρου. 
Ο σκαμμένος εσωτερικά χώρος του εξασφάλιζε πολύ καλή πλευστότητα και 
επέτρεπε τη μεταφορά εμπορευμάτων. Η πλεύση επιτυγχανόταν με κοντά και 
πλατιά κουπιά. Εξελικτικά απέκτησε ελαφρώς ανασηκωμένη πλώρη με 
έμβολο και ογκώδη ανυψωμένη πρύμνη που ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά 
των μεταγενέστερων αρχαιοελληνικών πολεμικών πλοίων. Η παρουσία του 
στον Ελλαδικό χώρο μαρτυριέται έμμεσα από τις αποδεδειγμένες εμπορικές 
συναλλαγές των κατοίκων του Αιγαίου Πελάγους (π.χ. μεταφορά οψιδιανού 
από τη Μήλο στο σπήλαιο Φράχθι της Αργολίδας) από την 9η χιλιετία π.Χ. 
και άμεσα από τα μολύβδινα ομοιώματα μονόξυλων της Νάξου (βρίσκονται 
στο Ashmolian Μουσείο της Οξφόρδης), από τα υπολείμματα ενός λιμναίου 
μονόξυλου μήκους 3,3 μέτρων και από μερικά πήλινα ομοιώματα που 
βρέθηκαν στον προϊστορικό οικισμό του Δισπηλιού της Καστοριάς. 

Η παπυρέλλα 

  

Πρωτόγονο κωπήλατο πλοιάριο αποτελούμενο από πολλές χοντρές δεσμίδες 
λεπτών καλαμιών (“παπύρων”) δεμένων μεταξύ τους με σχοινιά. Είχε το 
σχήμα ενός αμφίπρωρου σκάφους και εξασφάλιζε μεγάλη ευστάθεια, πολύ 
καλή πλευστότητα και επέτρεπε την μεταφορά εμπορευμάτων. Η παρουσία 
του στον Ελλαδικό χώρο μαρτυριέται έμμεσα από τις αποδεδειγμένες 
εμπορικές συναλλαγές των κατοίκων του Αιγαίου Πελάγους (π.χ. μεταφορά 
οψιδιανού από τη Μήλο στο σπήλαιο Φράχθι της Αργολίδας) από την 9η 
χιλιετία π.Χ. και άμεσα από την επιβίωσή του ως τις μέρες μας στην Κέρκυρα. 
Ο αρχαιολόγος Χάρης Τζάλας απέδειξε πειραματικά την δυνατότητα της 
πραγματοποίησης με παπυρέλλα 6 μέτρων με 6 κωπηλάτες ενός πολυήμερου 
ταξιδιού ανοικτής θάλασσας 75 ναυτικών μιλίων από το Σούνιο στη Μήλο. 
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Η τριαντακόντορος (και η πεντηκόντορος) 

  

Πρόκειται για ταχύπλοο πολεμικό κωπήλατο πλοίο με μια σειρά από 15 (ή 25) 
κουπιά σε κάθε πλευρά του. Ήταν μακρόστενο για την ανάπτυξη των 30 (ή 50) 
κωπηλατών, με ρηχή καρίνα και εξαιρετικά πιο ευέλικτο και ταχύτερο από τα 
αντίστοιχα «στρογγυλά» εμπορικά πλοία. Χρησιμοποιήθηκε ευρέως από τους 
Μυκηναίους και πρωτοαναφέρεται από τον Όμηρο ως το κύριο πλοίο του 
Τρωικού πολέμου. Τα κουπιά δένονταν με θηλιές στους σκαλμούς της 
κουπαστής και οι κωπηλάτες κάθονταν σε απόσταση 80 εκατοστών από αυτήν 
ώστε να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη ροπή. Ως πηδάλιο χρησιμοποιούνταν 
τα δύο μεγάλα κουπιά της πρύμνης. Στην πλώρη έφερε ένα μεγάλο έμβολο 
επενδυμένο με ορείχαλκο για τον εμβολισμό των αντίπαλων πλοίων. 
Επικουρικά διέθετε ένα μεγάλο τετράγωνο ιστίο. Το μήκος και το πλάτος της 
έφθαναν τα 25 (ή 35) και τα 4,5 μέτρα αντίστοιχα. Δεν έφερε κύριο 
κατάστρωμα αλλά δύο ακραία (στην πλώρη και στην πρύμνη). 

Η διήρης 

  

Πολεμικό κωπήλατο πλοίο με δύο σειρές κουπιών σε κάθε πλευρά. Πρόκειται 
για επαναστατική επινόηση (πιθανότατα των Βοιωτών από τον Τρωικό 
πόλεμο ή ασφαλέστερα των αποίκων τους στις Ερυθρές της Μ. Ασίας κατά τον 
8ο αι. π.Χ.) που πρόσδιδε στο σκάφος διπλάσια κινητήρια ισχύ χωρίς αύξηση 
του μήκους του. Αυτό ήταν ένα σημαντικό πλεονέκτημα στις καταδιώξεις των 
πειρατών και στους εμβολισμούς των αντιπάλων. 

Η πλοήγηση επιτυγχανόταν με τα δύο μεγάλα κουπιά της πρύμνης. 
Επικουρικά διέθετε ένα μεγάλο τετράγωνο ιστίο με πλήθος τροχαλιών για τον 
ευχερή χειρισμό του. Συνήθως έφερε 100 κουπιά (εκατοντόρος). Το μήκος και 
το πλάτος της έφθαναν τα 32 και τα 4,80 μέτρα αντίστοιχα. Μερικές φορές 
έφερε κατάστρωμα για την προστασία των κωπηλατών και την ευχερή 
μεταφορά των οπλιτών. 
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Τρόποι ναυπήγησης των πλοίων 

  

Η ναυπήγηση των πλοίων των αρχαίων Ελλήνων (και των άλλων αρχαίων 
πολιτισμών) ξεκινούσε με το κτίσιμο (εκατέρωθεν της ισχυρής δοκού της 
καρίνας) των πλαϊνών σανίδων του «πετσώματος» και τελείωνε με την 
τοποθέτηση των εγκάρσιων «νομέων» του σκελετού (που χρησιμοποιούνταν 
κυρίως για την στήριξη των υπερκείμενων βοηθητικών κατασκευών). Ο 
τρόπος αυτός ονομάζεται «πρώτα το κέλυφος» και είναι αντίθετος του 
σύγχρονου τρόπου ναυπήγησης «πρώτα ο σκελετός» που εφαρμόζεται από 
τον 7ο αιώνα μ.Χ. Η συναρμογή των σανίδων του κελύφους του πλοίου 
επιτυγχανόταν με δύο μεθόδους. Στα «ραφτά» πλοία με τη διάνοιξη οπών 
κατά μήκος των σανίδων και το ράψιμό τους με ισχυρά σχοινιά. Στα πλοία 
«με μόρσα» με τη διάνοιξη εντορμιών στα πλαϊνά των σανίδων, την 
προσαρμογή τενόντων σε αυτές και την ασφάλισή τους με πείρους. Ενίοτε σε 
δύσκολα σημεία εφαρμόζονταν ταυτόχρονα οι δύο μέθοδοι. 

ΠΗΓΕΣ 

www.wordpress.gr 

www.maritime –museum.gr 

www.wikipedia.gr  

http://www.wordpress.gr/
http://www.maritime/


ΑΡΧΑΙΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

ΠΗΓΕΣ΄ 

www.wordpress.gr 

www.maritimemuseum.gr 

www.wikipedia.gr 

 


