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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στα πλαίσια της διαθεματικής εργασίας στο μάθημα της 

Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας της Α’ Λυκείου  το Α5 τμήμα του 

1ου Γενικού Λυκείου Φιλιππιάδας αποφάσισε να ασχοληθεί με το 

θέμα της τριήρους. 

Αφού παρατηρήσαμε την αθηναϊκή τριήρη, αναζητήσαμε 

πληροφορίες, ώστε να την γνωρίσουμε και να μπορούμε να 

περιγράψουμε τα μέρη της, τον τρόπο δράσης της και τον 

σημαντικό της ρόλο στον αρχαίο ελληνικό κόσμο όχι μόνο σε 

περίοδο πολέμου αλλά και σε περίοδο ειρήνης. Επιπλέον 

συγκεντρώσαμε στοιχεία για την εξέλιξη του πολεμικού πλοίου 

μέχρι  σήμερα και εκπονήσαμε ένα σκίτσο- σχέδιο της τριήρους. 
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ΓΕΝΙΚA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚA 

• Η αθηναϊκή τριήρης ήταν ένα αρχαίο πολεμικό πλοίο με 

τρεις σειρές κουπιών και κωπηλατών  εκατέρωθεν. Τριήρεις 

βέβαια δεν συναντάμε μόνο στην αρχαία Αθήνα, αλλά και στη 

Φοινίκη, την Καρχηδόνα, την Ιταλία και τη Ρώμη με κάποιες 

παραλλαγές. 

• Αξίζει να τονιστεί πως δεν ήταν όλες οι τριήρεις πολεμικές. 

Υπήρχαν αθηναϊκές τριήρεις όπως η Πάραλος και η Σαλαμινία, 

που θεωρούνταν ιερές και ακατάλληλες για ναυμαχία. 

Χρησίμευαν όμως στη μεταφορά χρημάτων καθώς και πρεσβειών. 

• Όσον αφορά τα γενικά της χαρακτηριστικά ήταν ένα 

μακρόστενο και χαμηλό πλοίο καθώς το μήκος κυμαινόταν από 

33-43 μέτρα, το πλάτος από 3,5-4,4 μέτρα και το ύψος από 2,1-2,3 

μέτρα. Το βύθισμά της έφτανε το ένα μέτρο, ενώ η μέγιστη 

ταχύτητα που μπορούσε να αποκτήσει ήταν 8 κόμβους μόνο με τη 

χρήση των κουπιών και 10 κόμβους σε συνδυασμό με τα ιστία. Το 

πλήρωμα της τριήρους ήταν 170-200 περίπου άνδρες, οι οποίοι 

ήταν ελεύθεροι πολίτες. Η επάνδρωσή  της από δούλους 

απαγορευόταν. 
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ΥΛΙΚA ΚΑΤΑΣΚΕΥHΣ 

Η κατασκευή του πλοίου ήταν απλή, έπρεπε όμως να είναι και 

ελαφριά ώστε να μπορεί να κινηθεί εύκολα και γρήγορα κατά τη 

διάρκεια της ναυμαχίας. 

Όπως πληροφορούμαστε από μαρτυρία του Θεοφράστου το κύριο 

υλικό κατασκευής της τριήρους ήταν το έλατο διότι ήταν πολύ 

ελαφρύ. Μάλιστα για να πετύχουν την κατασκευή ενός όσο το 

δυνατόν ελαφρύτερου πλοίου οι αρχαίοι φρόντιζαν, ώστε να μην 

υπάρχει θαλαμίσκος για τους άνδρες του πληρώματος αλλά και 

να μην το επιβαρύνουν με τρόφιμα. Γι’ αυτό το λόγο η τριήρης 

έπλεε συνοδευόμενη από άλλα πλοία. 

Βέβαια δεν κατασκευάζονταν όλες οι τριήρεις από έλατο. Κάθε 

κράτος χρησιμοποιούσε το υλικό που βρισκόταν σε αφθονία εκεί ή 

αυτό που μπορούσε εύκολα να προμηθευτεί. Έτσι στη Συρία και 

στη Φοινίκη χρησιμοποιούσαν κέδρο ενώ στην Κύπρο 

κουκουναριά. Η καρίνα του πλοίου ήταν κατασκευασμένη από 

βελανιδιά ώστε να αντέχει στη νεώλκηση. 
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ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ – Κατάστρωµα 

Αρχικά οι τριήρεις ναυπηγούνταν ως «κοίλα πλοία» δηλαδή 

πάνω από τους κωπηλάτες υπήρχαν δύο ακραία καταστρώματα. 

Ένα στην πλώρη, δηλαδή το μπροστινό μέρος του πλοίου όπου 

στέκονταν οι πολεμιστές (επιβάτες όπως λέγονταν στην 

αρχαιότητα ) και ένα στην πρύμνη, δηλαδή το πίσω μέρος του 

πλοίου όπου βρισκόταν η θέση του τριηράρχη, γενικού διοικητή 

της τριήρους. Αργότερα επινοήθηκε από τους Θηβαίους ο τύπος 

της «κατάφρακτης» τριήρους, αυτής με ένα ενιαίο κατάστρωμα 

σε όλο το μήκος της. Το νέο αυτό κατάστρωμα εξυπηρετούσε την 

προστασία των κωπηλατών από τα εχθρικά βέλη και την άνετη 

και γρήγορη κίνηση των πεζοναυτών σε όλο το μήκος του 

καραβιού. 
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ΕΜΦAΝΙΣΗ-ΕΜΒΟΛΙΣΜΌΣ 

Εμφανισιακά η τριήρης ήταν ένα εντυπωσιακό πλοίο καθώς τα 

άκρα της κοσμούνταν με ιδιαίτερες κατασκευές. Η πρύμνη στο 

ακροστόλι ήταν  μια ξύλινη, κυρτή κατασκευή, σκαλισμένη ώστε 

να θυμίζει ουρά ψαριού, που είχε αποκλειστικά διακοσμητικό 

ρόλο. Απ’ την άλλη πλευρά στην πλώρη ήταν ζωγραφισμένα δύο 

τεράστια μάτια, τα οποία φρόντιζαν για την καλή πορεία του 

πλοίου και έδιωχναν τα κακά πνεύματα. 
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Στο μπροστινό μέρος της πλώρης υπήρχε μια κατασκευή-

προεξοχή μήκους έως δύο μέτρων και βάρους 200 κιλών που 

ονομαζόταν έμβολο.  

 

 

 

Συνήθως ήταν ξύλινο, επιμεταλλωμένο ή ολομεταλλικό και 

χρησίμευε στον εμβολισμό δηλαδή στη δημιουργία ρήγματος στο 

εχθρικό πλοίο. Πολλές φορές συνοδευόταν από ένα δεύτερο 

μικρότερο έμβολο. Ο εμβολισμός απαιτούσε μεγάλη πείρα καθώς 

δεν γινόταν κάθετα αλλά πλάγια και έπρεπε να βρεθεί το 

κατάλληλο σημείο πρόσκρουσης, πράγμα σχεδόν σπάνιο. Ο 

εμβολισμός θεωρείται παρακινδυνευμένη ενέργεια γιατί, και αν 

ακόμα πετύχαινε, υπήρχε κίνδυνος μη απεμπλοκής και τα δύο 

πλοία μπορούσαν να βυθιστούν.  
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Συνοψίζοντας τόσο το ακροστόλιο όσο και το έμβολο με τα 

ζωγραφισμένα μάτια έδιναν την εντύπωση θαλάσσιου τέρατος και 

προκαλούσαν τρόμο στους εχθρούς. 
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ΚIΝΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙHΡΟΥΣ 

Σχετικά με την κίνηση του πλοίου, αυτή επιτυγχάνεται είτε με 

τα ιστία (πανιά), είτε με την κωπηλασία (κώπες), είτε με 

συνδυασμό και των δύο. Τα ιστία ήταν τετράγωνα ή τραπεζοειδή 

και βρισκόταν ένα μεγάλο στο μέσο του πλοίου που ονομαζόταν 

κατάρτι και ένα μικρό πιο μπροστά που φερόταν σε κεκλιμένο 

ιστό και ονομαζόταν ακάτιος.  Τα σχοινιά  που κρατούσαν το 

κατάρτι ήταν κατασκευασμένα από κάνναβη ή πάπυρο και 

αλειμμένα με πίσσα για να μην σαπίζουν. Υπήρχαν δύο είδη 

ιστίων, τα μεγάλα που χρησίμευαν για μεγάλες πλεύσεις και τα 

μικρά που χρησιμοποιούνταν στις ναυμαχίες. 

Όσον αφορά τα κουπιά σε αντίθεση με άλλα πλοία υπήρχαν 3 

σειρές σε διαφορετικά επίπεδα χωρίς να χρειαστεί να αλλάξει το 

μήκος του πλοίου. Η πρώτη , η δεύτερη και η τρίτη σειρά είχε 54 

θαλαμίτες, 54 ζυγίτες και 62 θρανίτες αντίστοιχα. Τα κουπιά 

διέφεραν από σειρά σε σειρά αλλά είχαν περίπου το ίδιο μήκος 

4,2-4,4 μέτρα. Βέβαια υπήρχαν δύο κουπιά που βρισκόταν 

εκατέρωθεν της πρύμνης και λειτουργούσαν ως τιμόνι δίνοντας 

την κατάλληλη κατεύθυνση στο πλοίο. Τέλος όσον αφορά την 

άγκυρα δεν υπάρχουν πληροφορίες για την μορφή της. Eικάζεται 

πάντως πως κάθε πλοίο είχε τη δική του σιδερένια, μεταλλική ή 

ξύλινη άγκυρα 
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ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ VIDEO 

Οι Έλληνες έφτιαξαν μερικά από τα μεγαλύτερα πολεμικά 

πλοία στον αρχαίο κόσμο. 

Ήταν γρήγορα, ευέλικτα , και θανατηφόρα. Κατά την αρχαϊκή 

περίοδο έφτιαξαν πλοία που τα ονόμασαν πεντηκοντόρεις. 

25 κουπιά από κάθε πλευρά έδιναν δύναμη στο νερό. 

Οι Φοίνικες το τελειοποίησαν. Δημιούργησαν μεγαλύτερα πλοία 

με μακρύτερα καταστρώματα και δύο κατευθυντήρια κουπιά σε 

κάθε πλευρά. 

Τον 6ο αιώνα π.Χ.  οι Έλληνες έφτιαξαν ένα πολύ μεγαλύτερο 

πολεμικό πλοίο , την τριήρη. Πάνω από 170 κουπιά έδιναν ώθηση. 

Οι κωπηλάτες καθισμένοι σε τρία επίπεδα , κωπηλατούσαν σε 

τέλεια αρμονία. Ακόμη και ένας άντρας ασυγχρόνιστος θα 

μπορούσε να μπερδέψει τα κουπιά και να κοστίσει την ζωή 

ολόκληρου του πληρώματος. 

Τα Ελληνικά   πλοία  είχαν πανιά για να  ταξιδεύουν στην 

θάλασσα αλλά πάντα τα μάζευαν. Αυτά τα αρχαία πλοία ήταν 

πολύ πιο ευέλικτα όταν έκαναν μανούβρες υπό την επήρεια των 

κουπιών. 

Η  τριήρης μετέφερε στρατιώτες κατά μήκος του πάνω 

καταστρώματος. Ο καπετάνιος έδινε τις εντολές από την πρύμνη 

του καραβιού. 

Αλλά το μυστικό όπλο ήταν το έμβολο. Το έμβολο ήταν στο ίδιο 

επίπεδο με το νερό. Ήταν ξύλινο και επικαλυμμένο με χαλκό , και 
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με το να κτυπάει στα πλάγια του εχθρικού πλοίου μπορούσε να 

προκαλέσει πολλές ζημιές ή ακόμα και την βύθιση. 

Οι στρατιώτες στο κατάστρωμα πολεμούσαν ρίχνοντας βέλη και 

αν ήταν απαραίτητο πηδούσαν στο αντίπαλο κατάστρωμα και 

πολεμούσαν σώμα με σώμα. 

Ήταν τόσο ελαφριά και ευέλικτα πλοία ώστε μπορούσαν ακόμη 

και να κολλήσουν στα πλάγια του αντίπαλου πλοίου και να 

καταστρέψουν όλα τα κουπιά. Οι στρατιώτες τους μπορούσαν να 

επιβιβαστούν στο εχθρικό πλοίο, να αιχμαλωτίσουν το πλήρωμα 

και να κλέψουν τους θησαυρούς. 

Φυσικά δεν ήταν τέλειες γιατί ήταν ασταθείς στις καταιγίδες 

και δεν είχαν χώρο για να κοιμούνται οι ναύτες  και για αυτό  

κάθε βράδυ κατευθύνονταν στην στεριά. 

Για πολλά χρόνια  οι τριήρεις έπλεαν στην μεσόγειο ως το 

καλύτερο πολεμικό πλοίο. 
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ΟΙ ΚΩΠΗΛΑΤΕΣ ΣΤΙΣ ΤΡΙΗΡΕΙΣ 

• Γενικά οι ναύτες στις ελληνικές τριήρεις ήταν πολίτες και 

όχι δούλοι ή κατάδικοι. Αν χρειαζόταν η απασχόληση δούλων, 

τότε αυτοί απελευθερώνονταν πρώτα. Επίσης δεν ήταν δεμένοι 

στις θέσεις τους και αντίθετα συνήθως ήταν οπλισμένοι, ιδίως οι 

θρανίτες και έπαιρναν μέρος στη μάχη καταστρώματος σε 

περίπτωση ρεσάλτο. 

Κατά τους κλασικούς χρόνους μισθοδοτούνταν αντί τριών 

οβολών ημερησίως και αργότερα αντί μιας δραχμής λαμβάνοντας 

και τροφοδοτική μερίδα σε είδος. 

Ποτέ δε χρησιμοποιήθηκαν οι ελληνικές τριήρεις ως 

καταναγκαστικά έργα καταδίκων, όπως για παράδειγμα έγινε 

στις ρωμαϊκές τριήρεις και άλλες γαλέρες. 

Όμως  την περίοδο του πελοποννησιακού πολέμου οι Αθηναίοι 

κατηγορούνται για εγκλήματα πολέμου, καθώς σε κάποιες 

περιπτώσεις έκοβαν τους αντίχειρες των αιχμαλώτων, έτσι ώστε 

να μπορούν να κωπηλατούν στα πλοία τους αλλά να μην μπορούν 

να χειρίζονται δόρυ ή ξίφος. 
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Ο ΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΗΡΩΝ 

Οι τριήρεις ήταν πολεμικά πλοία, είχαν δηλαδή το καθήκον να 

μάχονται με εχθρικές ναυτικές μονάδες και να τις 

εξουδετερώνουν, συνήθως πολλές μαζί, οργανωμένες σε μοίρες 

και στόλους. 

Η πιο απλή και συνηθισμένη αποστολή τους ήταν να περιπολούν 

κατά μήκος των ακτών της κρατικής οντότητας που αποκαλούσαν 

πατρίδα και να αποτρέπουν εχθρικές ενέργειες κατά των ακτών 

αυτών και των φίλιων εμπορικών και αλιευτικών σκαφών. 

Αντίθετα, μπορούσαν να αναλάβουν το ρόλο των επιδρομικών 

κατά εχθρικής ακτής, καταδιώκοντας ή και καταβυθίζοντας την 

εχθρική εμπορική ναυτιλία και αποβιβάζοντας αγήματα 

επιδρομών στην ξηρά. Το μικρό βύθισμα έκανε την τριήρη ικανή 

να πλέει σχεδόν μέχρι την εχθρική ακτή, ευνοώντας την 

αποβίβαση των επιδρομικών αγημάτων. 

Αυτό διευκολυνόταν ακόμη περισσότερο στις καταδρομές κατά 

οργανωμένων λιμένων, όπου υπήρχαν προβλήτες ή μώλοι 

προσάραξης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Καταδρομή 

στον Πειραιά από τους Λακεδαιμόνιους και τους Αιγινίτες υπό τον 

Τελευτία το καλοκαίρι του 387 π.Χ. 
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ΤΑ  ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ  ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

• Συνολικά ελαφριά κατασκευή (συνολικό βάρος με πλήρη 

εξοπλισμό περίπου 45 t), που επέτρεπε σχετικά εύκολα την 

ανέλκυσή της στην ξηρά και ταυτόχρονα την ταχεία καθέλκυση 

της, για να αντιμετωπιστεί κάποια έκτακτη ναυτική απειλή. 

• Σημαντική για την εποχή ταχύτητα: Μόνο με τα ιστία της 

έφτανε τους 5 κόμβους. Αν χρησιμοποιούσε μόνο τα κουπιά της 

γύρω στους 8. Τέλος με ούριο άνεμο και πλήρη κωπηλατική ισχύ 

(«θεῑν και ἐλαύνειν») τους 10 κόμβους. 

• Μεγάλη ευελιξία. 

• Μπορούσε να διαλυθεί χωρίς να βυθιστεί. Έτσι εξηγείται και 

η απουσία ναυαγίων τριηρών. Το μεγαλύτερο μέρος ακόμη και 

των εμβολισμένων τριηρών παρέμενε στην επιφάνεια, έστω και 

ως συντρίμμια. Τα έμβολα των κατεστραμμένων τριηρών κατά 

παράδοση λαμβάνονταν από τους νικητές τριήραρχους. Αν οι 

ηττημένοι συνάδερφοί τους ζούσαν είχαν την υποχρέωση να τα 

παραδώσουν οι ίδιοι μαζί με το ξίφος τους. 
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ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

• Δεν ήταν ασφαλή πλοία στην κακοκαιρία, γιατί ήταν ρηχά κι 

άρα ασταθή. Αυτό επέβαλε την μη απομάκρυνση από ακτές και 

έτσι περιόριζε την τακτική και στρατηγική χρήση της. 

• Είχαν σχετικά μικρή αποθηκευτική χωρητικότητα για εφόδια 

μακρινού ταξιδιού, καθώς και σχετικά μικρή χωρητικότητα σε 

πεζοναύτες. Αυτά τα δυο μείωναν τη δυνατότητα για στρατηγικές 

αποβάσεις βαθιά πίσω από τις εχθρικές γραμμές, εκτός (κι αυτό 

συνέβαινε όταν χρειάζονταν) και αν συνοδεύονταν από 

μεταγωγικά ή και εμπορικά σκάφη, τα οποία όμως ήταν ευάλωτα 

σε επιθέσεις από εχθρικές τριήρεις. 

• Σχετικά μικρή διάρκεια ζωής (σε 3 μόλις χρόνια 

αποκαλούνταν «παλιά») και έντονη ανάγκη συντήρησης. Η 

αποτυχία και καταστροφή της αθηναϊκής εκστρατείας στη 

Σικελία οφείλονταν σε μεγάλο βαθμό στα παραπάνω. 

• Το σχετικά μεγάλο κόστος κατασκευής και συντήρησής της. 

Η μακριά ξυλεία για την κατασκευή και επιδιόρθωσή της και η 

πίσσα για το καλαφάτισμα ήταν συνήθως εισαγόμενα είδη για τα 

περισσότερα ελληνικά κράτη. 
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ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΙΣ ΝΑΥΜΑΧΙΕΣ 

• Όταν ένας τουλάχιστον από τους δυο αντίπαλους στόλους 

είχε την πρόθεση να χρησιμοποιήσει τον εμβολισμό (όταν πίστευε 

ότι υπερείχε σε εμπειρία των απαραίτητων ελιγμών ή ότι 

υπερείχαν σαφώς τα σκάφη του ή τέλος όταν ήξερε ότι υστερούσε 

σε επιβάτες για να εφαρμόσει ρεσάλτο), δυο ήταν οι κυρίαρχες 

τακτικές μέθοδοι ώστε να το επιτύχει στην ευρεία κλίμακα που το 

επιθυμούσε: 

• Διέκπλους (δηλαδή πλους διαμέσου): Προέβλεπε την 

εισχώρηση του στόλου διαμέσου των κενών του εχθρικού 

σχηματισμού, στροφή και προσβολή των εχθρικών πλοίων λοξά 

στο πλάι, ή στην πρύμνη του. Ποτέ όμως κάθετα στο μέσο του, 

γιατί τότε ήταν εξαιρετικά δύσκολη η απεμπλοκή της 

επιτιθέμενης τριήρους από τραυματισμένο κουφάρι της άλλης. 

Σύμφωνα με σύγχρονους υπολογισμούς η ελάχιστη επαρκής 

ταχύτητα για επιτυχή εμβολισμό ήταν 4 κόμβοι κατά της πλώρης 

και 8 κόμβοι κατά της πρύμνης. 

• Περίπλους (δηλαδή πλους περί τον εχθρό): Προέβλεπε την 

πλεύση γύρω από τον αντίπαλο σχηματισμό, σπειροειδώς, έτσι 

ώστε τα αντίπαλα πλοία να υποχρεωθούν να υποχωρήσουν τόσο 

ώστε να αρχίσουν να συγκρούονται μεταξύ τους, ή και να 

αποδιοργανωθούν ώστε να καταστούν σχετικά εύκολοι στόχοι. 

• Οι παραπάνω τακτικές βέβαια δεν πετύχαιναν πάντα. 

• Υπήρχε και μια άλλη τακτική, η προσβολή κατά μέτωπο, 

ώστε να αχρηστευθούν τα έμβολα του αντιπάλου και να διεξαχθεί 

η ναυμαχία με ρεσάλτο και πεζομαχία καταστρώματος. 
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Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

Η ναυμαχία της Σαλαμίνας διεξήχθη στις 28 ή 29 Σεπτεμβρίου 

(21-22 Βοηδρομιώνος) του 480π.Χ. Τη νύχτα μιας από αυτές τις 

μέρες ο περσικός στόλος απέπλευσε από το Φάληρο με 

κατεύθυνση προς τα δυτικά, ενώ τμήμα του Περσικού στρατού 

αποβιβάσθηκε και κατέλαβε την Ψυτάλλεια με σκοπό, κατά τη 

διάρκεια της ναυμαχίας, την περισυλλογή των Περσών ναυαγών 

και την εξόντωση των Ελλήνων ναυαγών. Γύρω στις δύο μετά τα 

μεσάνυχτα, τα περσικά πλοία προχωρούσαν κατά μήκος των 

ακτών της Αττικής. 

 

 



 

ΤΡΙΗΡΗΣ Σελίδα 23 

Με την ανατολή του ηλίου οι Πέρσες άκουσαν τους ήχους της 

σάλπιγγας και τον Παιάνα να αντηχεί από όλα τα ελληνικά 

πλοία: 

" Ὦ , παῖδες Ἑλλήνων, 

ἴτε ἐλευθεροῦτε πατρὶ 

ἐλευθεροῦτε δὲ παῖδας, γυναίκας, θεῶν τε πατρώων ἕδη, 

θήκας τε προγόνων, νῦν ὑπὲρ πάντων  ὁ ἀγών " 

 

 

 

• Η στενότητα του χώρου και η περιορισμένη έκταση του 

μετώπου δεν επέτρεπε στους Πέρσες να χρησιμοποιούν στην 

πρώτη γραμμή περισσότερα πλοία από τα ελληνικά, τα οποία 

συνεπώς αντιμετώπιζαν στη σύγκρουση ίσο περίπου αριθμό 

πλοίων έτσι στον αγώνα έπαιζε σημαντικό ρόλο η ανδρεία και η 

επιδεξιότητα των αξιωματικών και των πληρωμάτων καθώς και η 

τακτική των αντιπάλων στόλων. 
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Οι Αθηναίοι πλεονεκτούσαν όμως στη χρήση του εμβόλου, έτσι 

εκμεταλλευόμενοι τον κλυδωνισμό των φοινικικών πλοίων από 

τον άνεμο και το κύμα, που είχε ως αποτέλεσμα να αστοχούν τα 

τοξεύματα, ορμούσαν εναντίον τους και είτε έθραυαν τα κουπιά 

και ακινητοποιούσαν τα εχθρικά πλοία είτε τα κτυπούσαν με τα 

έμβολα στα πλευρά. Έπειτα οι αθηναίοι οπλίτες πηδούσαν στο 

κατάστρωμα και εξόντωναν τα εχθρικά πληρώματα ή άφηναν τα 

πλοία να βυθιστούν από τα ρήγματα των εμβόλων. 
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Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ ΣΤΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 

• Η σημασία της ναυμαχίας της Σαλαμίνας υπήρξε μέγιστη 

διότι προκάλεσε την κατάρρευση του ηθικού της περσικής 

ηγεσίας σε τέτοιο βαθμό, ώστε να εγκαταλείψει ουσιαστικά τον 

αγώνα, αν και διέθετε ακόμα υπερτριπλάσιο σχεδόν στόλο από 

τον ελληνικό. 

• Θεωρείται η πρώτη μεγάλη νίκη των ενωμένων Ελλήνων και 

τους εξασφάλισε την ελευθερία και την ανεξαρτησία τους για το 

επόμενο διάστημα, όταν αναπτύχθηκε αυτό που σήμερα 

αποκαλούμε αρχαιοελληνικό πολιτισμό με τις τόσες εκφάνσεις 

του και την σπουδαία προσφορά του. 

• Ιδιαίτερα, για τους Αθηναίους αποτέλεσε το θεμέλιο λίθο 

πάνω στον οποίο στηρίχθηκε η ναυτική τους άνοδος και το «μέγα 

της θαλάττης κράτος», που αναπτύχθηκε την περίοδο της 

«χρυσής πεντηκονταετίας». 

• Όχι όμως μόνο για την Ελλάδα αλλά και για την Ευρώπη στη 

Σαλαμίνα τερματίστηκε η περσική επεκτατικότητα και μπόρεσε η 

Ευρώπη να εξελιχθεί. Πιθανόν τα πράγματα να ήταν διαφορετικά 

αν οι αθηναϊκές τριήρεις δεν σταματούσαν τους Πέρσες το 480 

π.Χ. στη Σαλαμίνα. 
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Στο κενοτάφιο των Κορινθίων Σαλαμινομάχων (480 π.Χ) στον 

ισθμό, υπήρχε η εξής επιγραφή : 

 

Όταν η Ελλάδα βρέθηκε στην κόψη του ξυραφιού 

καταθέσαμε τις ψυχές μας 

για να αποφύγει τη δουλοσύνη. 

Στο μυαλό των Περσών όλες τις συμφορές βάλαμε 

αναμνήσεις της δυσάρεστής τους ναυμαχίας. 

Τα οστά μας στην Σαλαμίνα βρίσκονται 

μα η πατρίδα μας η Κόρινθος,  

για την ευεργεσία μας 

τούτο το μνήμα έστησε. 
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ΤΟ ΚΥΚΝΕΙΟ ΑΣΜΑ ΤΩΝ ΤΡΙΗΡΩΝ 

 

Η τελευταία γνωστή ναυμαχία στην οποία χρησιμοποιήθηκαν 

τριήρεις με (αποτυχημένο) σκοπό τον εμβολισμό του εχθρού ήταν 

η Ναυμαχία της Αμοργού, το 322 π.Χ. Οι αντίπαλοι των Αθηναίων 

Μακεδόνες είχαν ισχυρότερα, αλλά λιγότερο ευέλικτα πλοία, 

κυρίως τετρήρεις και πεντήρεις. Εδώ, ο εμβολισμός ήταν 

μονόδρομος για τη νίκη των Αθηναίων, γιατί οι μεγαλύτεροι 

αντίπαλοι πλεονεκτούσαν πολύ σε επιβάτες. Η αποτυχία να 

επιτύχουν μαζικούς εμβολισμούς και ο εξαναγκασμός  τους σε 

μάχη καταστρώματος έβαλε τελεία και παύλα στους στόλους 

τριηρών. 

Στο εξής οι πλούσιες αυτοκρατορίες κατασκεύαζαν και 

παρέτασσαν πολυήρεις (τετρα- και πάνω) και τα μικρότερα κράτη 

και οι πειρατές μικρότερα ευέλικτα σκάφη. 
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Παραστάσεις και αναφορές 

• Δυστυχώς δε σώζεται καμία αυθεντική τριήρης γιατί το 

υλικό της, το ξύλο, δεν αντέχει πολύ στο χρόνο. Ακόμη και οι 

γραφικές αναπαραστάσεις της είναι σχετικά σπάνιες και συνήθως 

ανακριβείς, πιθανόν λόγω της δυσκολίας της σωστής απόδοσης 

της πολύπλοκης κατασκευής της. Η σπουδαιότερη αναπαράσταση 

που σώθηκε είναι αυτή του περίφημου αναγλύφου Λένορμαν, στην 

Ακρόπολη των Αθηνών, που χρονολογείται στο διάστημα 410 π.Χ. 

- 400 π.Χ.  
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Υπάρχουν όμως και μερικές ζωγραφικές παραστάσεις σε αγγεία, 

όπως η αναπαράσταση πρύμνης στον αμφορέα του Τάλω. 

Επίσης, στην επιτάφια στήλη του Δημοκλείδη (Εθνικό 

Αρχαιολογικό Μουσείο) εικονίζεται εμβολοφόρο περίγραμμα 

πλώρης, ενώ στην επιτάφια στήλη του Δημητρίου (Γλυπτοθήκη 

Μονάχου) εικονίζεται και πάλι εμβολοφόρα πλώρη, σε αντίθετη 

όμως φορά. 

  

 

Εξάλλου, οι νεώσοικοι στο Ναύσταθμο της Ζέας στον Πειραιά 

παρέχουν στους μελετητές δεδομένα για τον προσδιορισμό 

διαφόρων μεγεθών του πλοίου. 
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Η Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, τέλος, παρέχει σημαντικές 

αναφορές σε έργα του Ηροδότου, του Σαλαμινομάχου Αισχύλου, 

του Θουκυδίδη, του Πλουτάρχου  κ.ά. Επίσης υπάρχουν 

επιγραφές σε διάφορα αρχειακά κείμενα, όπως εκείνα των 

επιμελητών του νεωρίου και στη σκευοθήκη του Φίλωνα.  
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ΟΛΥΜΠΙΑΣ 

 

 

 

Στη δεκαετία του 1980 κατασκευάστηκε από το Ελληνικό 

Πολεμικό Ναυτικό, στο πλαίσιο της πειραματικής αρχαιολογίας, 

πειραματική τριήρης με το όνομα «Ολυμπιάς». 
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Τα σχέδια του πλοίου βασίστηκαν σε σχετικές μελέτες των 

Βρετανών Κόουτς και Μόρισον, αλλά η ακρίβεια των 

υπολογισμών τους αμφισβητήθηκε έντονα από άλλους 

ερευνητές. Ωστόσο η διαδικασία κατασκευής του πλοίου και 

αργότερα η πρακτική χρήση του, πρόσθεσαν χρήσιμη εμπειρία 

στους ερευνητές γενικά, δίνοντας τέλος στις διάφορες 

αντιγνωμίες. Η κυριότερη διχογνωμία αφορούσε το μήκος του 

πλοίου, καθώς υπήρχε σύγχυση ως προς το πρέπον μετρικό 

σύστημα, το κλασσικό ή το ελληνιστικό. Τελικά επιλέχθηκε το 

μήκος των 37 μέτρων με βύθισμα 1,3 μέτρα.  

 

Καθελκύστηκε στις 23 Ιουλίου του 1987. Το αποτέλεσμα ήταν το 

σκάφος να έχει μέγιστη ταχύτητα με κωπηλασία 7 κόμβων. Οι 

διαφωνούντες ερευνητές υπολογίζουν ότι θα έπρεπε να ΄χει 

μήκος 40 μέτρων. 

Εκτός των άλλων, πάντως, η Ολυμπιάς αποτέλεσε και αξιοθέατο 

και χρησιμοποιήθηκε σε εξαιρετικές τελετές, όπως π.χ. για τη 

μεταφορά της Ολυμπιακής Φλόγας στον Πειραιά κατά τους 

Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004. 
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Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 

ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΠΛΟΙΑ 

 

Τα πολεμικά πλοία αποτέλεσαν και συνεχίζουν να αποτελούν 

ιδιαίτερο κεφάλαιο τόσο στη παγκόσμια ιστορία όσο και στην 

εξασφάλιση του απρόσκοπτου εμπορίου με τη διατήρηση 

ελεύθερων θαλασσίων οδών. Έτσι ιστορικά διαπιστώνεται ότι τα 

πολεμικά πλοία δεν προϋπήρξαν των εμπορικών πλοίων αλλά 

αντίθετα δημιουργήθηκαν από την ανάγκη προστασίας αυτών και 

γενικότερα των συμφερόντων των παράκτιων χωρών. 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΠΛΟΙΟΥ 
 

Η Διήρης(700-300π.Χ.) 

 Αρχαίο πολεμικό πλοίο με δύο σειρές κωπηλατών. 
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Οι γαλέρες  

 

Είναι πλοία που χρησιμοποιήθηκαν στη ρωμαϊκή και τη 

μεσαιωνική εποχή, όμως η ρωμαϊκή και η μεσαιωνική γαλέρα 

διέφεραν ουσιαστικά. 

Η ρωμαϊκή ήταν χαμηλό πλοίο με φαρδύ κύτος. Στο πίσω μέρος 

υπήρχε καμπίνα για αξιωματούχους ή επισήμους. Είχε κι απ' τις 

δυο πλευρές κουπιά που τα χειρίζονταν κωπηλάτες σκλάβοι στο 

βάθος του κύτους με μαστιγοφόρο σκλάβο επιστάτη. Ο ρυθμός της 

κωπηλασίας δινόταν με τύμπανο. Υπήρχε και ένα φαρδύ πανί στο 

κέντρο για περίπτωση ευνοϊκού ανέμου. Ο πιλότος βρισκόταν 

στην πρύμνη και για τιμόνι υπήρχε ένα φαρδύ κουπί. 

Η μεσαιωνική γαλέρα είχε φαρδύ και στρογγυλό κύτος, δύο 

κεντρικούς ιστούς κι έναν πρωραίο με πολλά πανιά. Στο πίσω 

μέρος υπήρχαν οι καμπίνες του πληρώματος. Γενικά ήταν 

ελαφρό, αλλά ευέλικτο πλοίο.  
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Γαλέασα 

 

 Κωπήρες πολεμικό πλοίο του Μεσαίωνα. Εξέλιξη της Γαλέρας. 
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ΙΣΤΙΟΦΟΡΑ 

 

Δίστηλα 

 

Βρατσέρα  (μέχρι το 1900)  

 

Μικρό ιστιοφόρο πλοίο, με μυτερή πρύμνη και κυρτό 

κατάστρωμα. Τέτοιο πλοίο πρωτοναυπηγήθηκε στο νησί Μπρότσα 

της Δαλματίας απ’ όπου πήρε τ' όνομά του. Έχει δυο πανιά, σε 

σχήμα τραπεζίου, μεγάλη ευστάθεια και αρκετή γρηγοράδα, γι' 

αυτό το προτιμούσαν οι Έλληνες ναυτικοί.  
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Πυρπολικό  

 

Ήταν μικρό πολεμικό πλοίο, που το χρησιμοποιούσαν για την 

πυρπόληση ξύλινων καραβιών κι ολόκληρων στόλων. Τα 

πυρπολικά χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά το 17ο αιώνα. Οι 

αγωνιστές του 1821 έκαναν τα πυρπολικά ένα από τα 

αποτελεσματικότερα όπλα κατά του τουρκικού ναυτικού, και του 

προκάλεσαν τεράστιες ζημιές, σε όλη τη διάρκεια της Ελληνικής 

Επανάστασης. Ο κυριότερος από τους πρώτους πυρπολητές μας 

ήταν ο Παπανικολής. Η ναυπήγηση του σταμάτησε τον 19ο αι.  
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Τρίστηλα 

Δρόμωνας  

 

Βυζαντινό πλοίο με πανιά και κουπιά, που χρησιμοποιόταν για 

πολεμικούς σκοπούς. Τον 6ο αι. μ.Χ. το μεγαλύτερο μέρος του 

στόλου του Βελισαρίου και του Ναρσή το αποτελούσαν δρόμωνες. 

Ο δρόμωνας είχε 50 κουπιά σε κάθε πλευρά του, τοποθετημένα σε 

δύο σειρές και ένα ή δύο κατάρτια με τετράγωνα πανιά. Το μήκος 

του ήταν 50 μ. περίπου και το πλάτος του 9 μ. Ήταν πολύ γρήγορο 

και ευκίνητο πλοίο. Προήλθε από τις τριήρεις και ήταν ο 

πρόδρομος της γαλέρας. 
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Καραβέλα  

 

Πολεμικό ή εμπορικό ιστιοφόρο πλοίο, που χρησιμοποιήθηκε 

κατά το 15ο και 16ο αι., κυρίως από τους Ισπανούς και τους 

Πορτογάλους. Η καραβέλα είχε τρία κατάρτια. Απ` αυτά το 

κεντρικό ήταν ψηλότερο και είχε δύο πανιά τετράγωνα. Ήταν 

επίσης δυνατό να στερεωθεί ένα τετράγωνο πανί στο μπομπρέσο , 

που έμενε τεντωμένο έξω από την πλώρη. Καραβέλες ήταν τα 

τρία πλοία με τα οποία πέρασε τον Ατλαντικό ωκεανό ο 

Χριστόφορος Κολόμβος. Η χωρητικότητα της κ. ήταν 150 μέχρι 

500 τόνοι. 

 

 
 

 

 



 

ΤΡΙΗΡΗΣ Σελίδα 44 

 

ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ 

 

Μονόκροτα 

 

Κορβέτα(17οςαι.) 

 

Ονομασία διάφορων τύπων πλοίων που χρησιμοποιήθηκαν σε 

διάφορες εποχές. Ο όρος προέρχεται από ένα είδος φορτηγού 

πλοίου της ρωμαϊκής εποχής. Κατά το 17ο αι. οι Γάλλοι ονόμασαν 

κορβέτα ένα είδος πολεμικού ιστιοφόρου με τρία κατάρτια και 

πανιά τετράγωνα, που χρησιμοποιήθηκε για εξερευνήσεις, 

ταξίδια και καταδίωξη. Ήταν ευκίνητο, μήκους 35 - 50 μ. και 

πλάτους 8 - 10 μ. Είχε πλήρωμα 200 - 300 άντρες.  

Στο σύγχρονο πολεμικό ναυτικό κορβέτες ονομάζονται ελαφρές 

ναυτικές μονάδες, που χρησιμοποιούνται ως πυροβολικά και είναι 

κατάλληλες για την καταδίωξη υποβρυχίων και τη συνοδεία των 

νηοπομπών. Η μορφή αυτή της κορβέτας χρησιμοποιήθηκε κατά 

το Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο.  
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Φρεγάτα (17ος-20οςαι.)  

 

Κοινώς Φρεγάδα και Φεργάδα, ονομασία που προήλθε εκ της 

γαλλικής Fregate, είναι ένας όρος που έχει χρησιμοποιηθεί για να 

περιγράψει κατά εποχές διάφορους τύπους πολεμικών πλοίων με 

διαφορετικoύς ρόλους και μεγέθη. 

Το 17ο και 18ο αιώνα αναφερόταν σε ένα μικρό και γρήγορο 

τριίστιο ιστιοφόρο πλοίο που χρησιμοποιούταν κυρίως 

για περιπολίες. Από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά ο όρος 

φρεγάτα αποδίδεται σε ένα πλοίο που αποσκοπεί στην προστασία 

άλλων πλοίων, κατά κύριο λόγο από υποβρύχια, σε 

συνοδείες νηοπομπών.  
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ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΑ 

 

Το Ναρκαλιευτικό  

 

Είναι τύπος πολεμικού πλοίου, του οποίου τόσο η κατασκευή όσο 

και ο εξοπλισμός του εξυπηρετεί το σκοπό της ναρκαλιείας, της 

εξεύρεσης, δηλαδή, ναρκών επί ή υπό την επιφάνεια 

της θάλασσας, και στη συνέχεια της εξουδετέρωσής τους. Για το 

σκοπό αυτό φέρουν εξειδικευμένο εξοπλισμό. Γενικώς τα 

ναρκαλιευτικά ανήκουν στα πλοία του Ναρκοπολέμου.  
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Η Κανονιοφόρος  

 

Ήταν ένα μικρό ιστιοφόρο, σήμερα μηχανοκίνητο, 

περιπολικό πολεμικό πλοίο, με μικρό σχετικά εκτόπισμα,  ο 

βασικός οπλισμός του οποίου αποτελούνταν 

από κανόνια στην πλώρη και στην πρύμνη με κύρια αποστολή την 

πλησιέστερη δυνατή προσβολή ακτών. Τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της κανονιοφόρου υπήρξαν ανέκαθεν 

ακαθόριστα περιλαμβάνοντας έτσι πλείστα είδη πολεμικών 

πλοίων από βάρκες κανονιέρες μέχρι θωρακισμένες ακταιωροί 

και αργότερα μεγαλύτερα σκάφη. 

 

 

 



 

ΤΡΙΗΡΗΣ Σελίδα 48 

 

Πυραυλάκατοι ή ταχέα περιπολικά κατευθυνομένων 

βλημάτων  

 

Είναι πλοία με μικρό, σχετικά, εκτόπισμα (βύθισμα) και μεγάλη 

ταχύτητα. Ο οπλισμός τους αποτελείται από κατευθυνόμενα 

βλήματα, πυροβόλα μεγάλης ταχυβολίας και τορπίλες. 
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Το αντιτορπιλικό (Α/Τ) 

 

Είναι τύπος πολεμικού πλοίου που εμφανίστηκε στις αρχές του 

20ού αι. για την αντιμετώπιση αρχικά των τορπιλοβόλων και 

τορπιλακάτων. Σύντομα εξοπλίστηκε και με τορπίλες, οπότε 

ανέλαβε το ρόλο να καταδιώκει κυρίως με τα πυροβόλα του τα 

ελαφρύτερα πολεμικά πλοία και με τις τορπίλες του κυρίως τα 

βαρύτερα. Αργότερα, με την εμφάνιση των υποβρυχίων και 

των αεροσκαφών στα θέατρα του πολέμου, ανέλαβε επίσης τον 

ανθυποβρυχιακό και τον αντιαεροπορικό ρόλο, τον τελευταίο 

κυρίως από τα μέσα του Β' ΠΠ. Χαρακτηρίζεται από μεγάλη 

ευελιξία και ταχύτητα σε σχέση με άλλα πλοία του μεγέθους του. 

Κάποια μεγάλα αντιτορπιλικά ορισμένων χωρών μεταφέρουν 

και ελικόπτερα.  
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Θωρηκτό(21οςαι.) 

 

Πολεμικό πλοίο μεγάλου εκτοπίσματος, με θωρακισμένα τα 

πλευρά του και τα άλλα ζωτικά του σημεία. Είναι εφοδιασμένο με 

κανόνια μεγάλου διαμετρήματος. Ήταν το μεγαλύτερο και 

ισχυρότερο πλοίο, προτού εμφανιστεί το αεροπλανοφόρο. Σήμερα 

θεωρείται ασύμφορο. Τα πρώτα θωρηκτά που απέκτησε η 

Ελλάδα, μετά την απελευθέρωση από τους Τούρκους, ήταν 

κατασκευασμένα στη Γαλλία και είχαν μικρό εκτόπισμα. Τα 

ονόματά τους ήταν: "Ύδρα", "Σπέτσαι" και "Ψαρά", για να 

θυμίζουν τη συμβολή των νησιών μας αυτών στην επιτυχία του 

ναυτικού αγώνα της Επανάστασης του 1821. Το 1910 το ναυτικό 

μας απέκτησε το περίφημο  "Γ. Αβέρωφ", που αγοράστηκε με 

δωρεά του Αιγυπτιώτη ομογενή Γ. Αβέρωφ, από τα ναυπηγεία του 

Ορλάντο και δοξάστηκε με τη δράση του κατά τους Βαλκανικούς 

πολέμους και κατόπιν. Άλλα γνωστά ελληνικά θωρηκτά ήταν το 

"Κιλκίς" και η "Λήμνος". 
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Καταδρομικό(21οςαι.) 

 

Ταχύπλοο πολεμικό πλοίο μεγάλου εκτοπίσματος και ισχυρά 

εξοπλισμένο. Τον κύριο εξοπλισμό των καταδρομικών αποτελούν 

τα πυροβόλα, με διαμέτρημα που ποικίλλει από 127 μέχρι 203 

χλστ, και οι πύραυλοι που εκτοξεύονται εναντίον πλοίων ή 

αεροπλάνων. Προορισμός τους είναι να επιτίθενται εναντίον του 

εχθρικού πολεμικού και εμπορικού στόλου, να προστατεύουν 

νηοπομπές, να υποστηρίζουν αεροπλανοφόρα και να συμμετέχουν 

σε αμφίβιες επιχειρήσεις. Τα καταδρομικά πρωτοπαρουσιάστηκαν 

κατά το τέλος του 19ου αι. και είχαν εκτόπισμα μέχρι 4.000 τόνους 

και ταχύτητα 18 περίπου κόμβων. Με τις μεγάλες και ποικίλες 

πολεμικές δυνατότητες που απέκτησαν, έπαιξαν σημαντικό ρόλο 

κατά τις ναυτικές συγκρούσεις των δύο παγκόσμιων πολέμων.  
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Ελικοπτεροφόρο(21οςαι.) 

 

Μεγάλο πολεμικό πλοίο, ειδικά κατασκευασμένο για την 

μεταφορά, απογείωση και προσγείωση πολεμικών ελικοπτέρων. 

Τα ελικοπτεροφόρα είναι ουσιαστικά πλωτά στρατιωτικά 

αεροδρόμια, που προσφέρουν επίσης και επισκευές επιπέδου 

πίστας στα ελικόπτερα που μεταφέρουν.  
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Αεροπλανοφόρο(21οςαι.) 

 

Μεγάλο πολεμικό πλοίο, ειδικά κατασκευασμένο για την 

μεταφορά, απογείωση και προσγείωση πολεμικών αεροπλάνων. 

Τα αεροπλανοφόρα είναι ουσιαστικά πλωτά στρατιωτικά 

αεροδρόμια, που προσφέρουν επίσης και επισκευές επιπέδου 

πίστας στα αεροσκάφη που μεταφέρουν. Το κατάστρωμά του, 

πάνω από 300 μ., αποτελεί διάδρομο προσθαλάσσωσης και 

αποθαλάσσωσης για τα αεροπλάνα, που βρίσκονται στα αμπάρια 

του, και τα οποία φτάνουν στο κατάστρωμα με σύστημα 

ανελκυστήρων.  
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Ελπίζουμε πως διαβάζοντας αυτή την εργασία, απαντήθηκαν 

πολλά από τα ερωτήματα τα δικά σας και τα δικά μας , όπως :  

• από τι αποτελείται μια τριήρης , 

• ποιος ήταν ο τρόπος δράσης της, 

• τον καθοριστικό της ρόλο στην εξέλιξη της Δημοκρατίας, 

• αλλά και πως εξελίχθηκε φτάνοντας στα σημερινά πολεμικά 

πλοία  ( φρεγάτες, αεροπλανοφόρα, θωρηκτά) . 

Όλα αυτά με την συνοδεία του φωτογραφικού υλικού, μας 

ταξίδεψαν σε άλλες εποχές και μας έδωσαν την ευκαιρία να 

γνωρίσουμε μια σημαντική πτυχή της αρχαίας και της νεώτερης 

ιστορίας μας.  

 .  



 

ΤΡΙΗΡΗΣ Σελίδα 55 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

• http//:www.wikipedia.com 

• http://www.google.gr/imghp 

• http://www.Youtube.com 

• http://www.naftotopos.gr/index.php?option=com_content
&task=view&id=79&Itemid%20=65eistorias.wordpress.co
m/2011/28/%CE%B7-
%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CF%8A%
CE%BA%CE%AE-
%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%AE%CF%81%CE%B7%C
F%83 

• ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ 

• ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ: «ΙΣΤΟΡΙΚΑ» της ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ  

19-12-2002 

 

 

 

 

 

 

 

 


