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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 Μέσα από το μάθημα του project η ομάδα μας αποφάσισε να ασχοληθεί με ένα πλοίο των 

Αρχαίων Ελλήνων που ονομάζεται τριήρης. Αναζητήσαμε πληροφορίες  όσο αναφορά τον 

τρόπο κατασκευής και λειτουργίας της όσο και για τα χαρακτηριστικά του. Μέσα από την 

εργασία μάθαμε πολλές χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τον Αρχαίο Ελληνικό πολιτισμό. 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1:ΜΙΑ ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΤΡΙΗΡΗΣ 
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ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

 Η τριήρης ήταν πλοίο μακρόστενο, ταχύ, χαμηλό, με ρηχή καρίνα και ελαφριά 

συνολική κατασκευή. 

 Στην αρχαιότητα την συναντάμε, εκτός από την Ελλάδα, 

στην Καρχηδόνα και την Ιταλία. 

 Το όνομα της το πήρε από τις τρεις σειρές κουπιών, με έναν κωπηλάτη ανά 

κουπί(λατινικά:triremes αγγλικά:trireme) 

 Η τριήρης ελλιμενιζόταν 5-6 ώρες προ της πλεύσης της, ούτως ώστε να βραχούν τα 

ξύλα που την αποτελούσαν και να σφραγιστούν οι αρμοί τους μέσω της σύσφιξής 

τους, ενώ, πάντα, όταν έπρεπε να αποβιβαστούν οπλίτες και κωπηλάτες ή δεν ήταν η 

χρήση της διαρκής, το σκάφος προσάραζε αμμώδη ακτή και, στην περίπτωση της 

φύλαξής της συρόταν, στη συνέχεια, σε υπόστεγο χώρο. 

 Ως προς τις μέσες διαστάσεις της τριήρους,  ήταν μήκος 39,25 μ., πλάτος 5,50 μ., 

κοίλον 2,18 μ., ύψος εξάλων 1,60 μ. και βύθισμα, περί το 1 μέτρο. Από τις διαστάσεις 

αυτές, προκύπτει ότι το εκτόπισμα της τριήρους ήταν 100 - 130 τόνοι.  

 Το πλήρωμα το αποτελούσαν 200 άνδρες: ο κυβερνήτης, 10 αξιωματούχοι , 2 τοξότες, 

14 στρατιώτες και 170 κωπηλάτες. Όλα τα μέλη ήταν ελεύθεροι πολίτες καθώς η 

επάνδρωση του πλοίου με δούλους απαγορευόταν. 

 Η δύναμή της βασιζόταν στους περίπου 170 κωπηλάτες (ερέτες), που ήταν 

τοποθετημένοι σε τρία επίπεδα (δύο εσωτερικά και το εξωτερικό). Ως πηδάλιο 

χρησιμοποιούνταν μεγαλύτερα διπλά κουπιά στην πρύμνη. Είχε βύθισμα μόνο 0,9-1 

μέτρα, οπότε, διέθετε και τη δυνατότητα πλεύσης σε αβαθή νερά. 

 Οι Αθηναίοι δεν την χρησιμοποιούσαν μόνο για πολεμική χρήση αλλά και για 

εμπορική, δηλαδή για την μεταφορά χρημάτων. Επίσης κάποιες φορές 

χρησιμοποιούταν για την μεταφορά πρέσβεων από την μια πόλη στην άλλη. 
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ΠΛΗΡΩΜΑ 

 
 Αξιωματικοί: Οι αξιωματικοί ήταν συνολικά 7. 

 

1. Τριήαρχος: Είναι ο γενικός διοικητής της τριήρους, του πληρώματος και της 

υποστήριξης του πλοίου. Στην περίπτωση της Αθήνας, ανήκε στην τάξη των 

«πεντακοσιομεδίμνων» και αναλάμβανε μαζί με την εξέχουσα αυτή θέση, την 

υποχρέωση της καταβολής του κόστους κατασκευής της τριήρους και όλων 

των εξόδων μισθοδοσίας του πληρώματος και της πάσης φύσεως 

συντήρησης, τροφοδοσίας και εξοπλισμού του σκάφους. 

2. Κυβερνήτης: Ήταν ο υπεύθυνος για τον ασφαλή πλου. Χειρίζονταν το 

πηδάλιο. 

3. Κελευστής: Ήταν ο υπεύθυνος για την εκπαίδευση των κωπηλατών. Διεύθυνε 

τους κωπηλάτες. 

4. Πρωράτης: Συνήθως, στέκονταν στην πλώρη, παρατηρώντας και 

αναφέροντας στους δυο παραπάνω ότι σημαντικό παρατηρούσε, (καθήκοντα 

οπτήρα) 

5. Πεντηκόνταρχος: Το όνομα είναι κατάλοιπο της εποχής των πεντηκοντόρων, 

αλλά στις τριήρεις είχε καθήκοντα γραμματέα, ταμία και φροντιστή, όπως 

ήταν και υπεύθυνος για τα πάσης μορφής εφόδια. 

6. Ναυπηγός: Ήταν ο υπεύθυνος των τεχνικών θεμάτων του σκάφους που 

περιλάμβαναν επισκευές και επιδιορθώσεις, όταν αυτές απαιτούνταν. 

7. Τριηραυλίτης: Χρησιμοποιούσε αυλό και ήταν υπεύθυνος του ρυθμού της 

κωπηλασίας. 

 

 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B7%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%B1%CF%85%CF%80%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CF%81%CE%B9%CE%B7%CF%81%CE%B1%CF%85%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
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 Ναύτες γενικών καθηκόντων: Ήταν περίπου 9 – 10 σε κάθε τριήρη. 

 Ερέτες (κωπηλάτες): 170, εκ των οποίων 62 "θρανίτες", 54 "ζυγίτες" και 54 

"θαλαμίτες", και 

 Επιβάτες (πεζοναύτες): Σε κάθε τριήρη επέβαιναν 14 πολεμιστές (10 οπλίτες-

ακοντιστές + 4 τοξότες). 

 

 Στην Αθήνα, οι 10 οπλίτες ανήκαν στην τάξη των ζευγιτών και, άρα, τυπικά αναφέρονταν, 

μόνο, στον τριήραρχο, μια που οι υπόλοιποι αξιωματικοί, οι τοξότες, οι ναύτες και οι ερέτες, 

ανήκαν στην κατώτερη τάξη, των θητών. Οι τοξότες, κανονικά, έπαιρναν θέση στην πρύμνη, 

προστατεύοντας τον κυβερνήτη. Όταν χρειάζονταν, όμως, οι επιβάτες αυξάνονταν ως τους 

80. 

 Γενικά, οι ναύτες στις ελληνικές τριήρεις ήταν πολίτες και όχι δούλοι ή κατάδικοι. Αν 

χρειάζονταν η απασχόληση δούλων, τότε αυτοί απελευθερώνονταν πρώτα. Επίσης, δεν ήταν 

δεμένοι στις θέσεις τους και, αντιθέτως, συνηθιζόταν να είναι οπλισμένοι, ιδίως οι θρανίτες, 

και έπαιρναν μέρος στη μάχη καταστρώματος σε περίπτωση ρεσάλτο. 

 

 

ΚΙΝΗΣΗ 

  Ως πολεμικό πλοίο, ήταν κατασκευασμένη για να έχει ως κύριο μέσον πρόωσης, τα κουπιά 

και βοηθητικά τα πανιά που κατά κανόνα ήταν τετράγωνα ή τραπεζοειδή όπου το κυριότερο 

φέρονταν επί κεραίας στον μεγάλο κατάρτι που ήταν στο μέσον του σκάφους ενώ το 

μικρότερο φέρονταν σε κεκλιμένο ιστό πρώραθεν του κυρίου που ονομαζόταν «ακάτιος». Τα 

πανιά αυτά χρησιμοποιούνταν μόνο και εφόσον έπνεε «ούριος άνεμος», δηλαδή, με 

κατεύθυνση από την πρύμνη προς την πλώρη, ή από το ισχίο του σκάφους. Ήταν, δε, τελείως 

ακατάλληλα για πλεύση. Υπήρχαν, ακόμη, δύο ειδών ιστία: τα μεγάλα, που 

χρησιμοποιούνταν για μεγάλες πλεύσεις και τα μικρά, που χρησιμοποιούνταν όταν ο άνεμος 

ήταν ισχυρός και ως βοηθητικά στις ναυμαχίες. 
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   Ο Αριστοτέλης, τη χαρακτήρισε «κωπηλατική μηχανή». Είχε 170 κουπιά, ενώ αν ήταν 

μονόκροτη με ίσο μήκος, θα είχε μόνο 54. Αυτό επιτυγχάνονταν με την κατάλληλη διάταξη 

των σειρών των κουπιών, σε τρία διαφορετικά επίπεδα, αλλά, σχετικά, κοντά μεταξύ τους, 

για να αποφευχθεί το υπερβολικό μήκος κουπιών για το ανώτατο επίπεδο.  

Συγκεκριμένα: 

1. Η πιο κάτω σειρά, των 54 θαλαμίων κάθονταν σε ένα επίπεδο λίγο πάνω από την 

ίσαλο γραμμή. 

2. Η δεύτερη σειρά, των 54 ζυγίων κάθονταν σε ένα επίπεδο που βρίσκονταν πάνω από 

το προηγούμενο, στο μέσο ύψος των ώμων των θαλάμιων. 

3. Η τελευταία σειρά των 62 θρανιτών βρίσκονταν ένα επίπεδο πάνω και έξω από το 

προηγούμενο και, πάλι, στο μέσο ύψος των ώμων των ζυγίων. 

 

 

 

O ΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΗΡΩΝ 

 

 

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα των τριηρών για ναυμαχία κοντά σε ακτή ήταν: 

1. Η ελαφριά κατασκευή που επέτρεπε την εύκολη ανέλκυσή στην ξηρά και ταυτόχρονα 

η ταχεία καθέλκυση, για να αντιμετωπιστεί κάποια έκτακτη ναυτική απειλή. 

2. Η σημαντική ταχύτητα πλεύσης: Μόνο με τα ιστία της, έφτανε τους 5 κόμβους. Αν 

χρησιμοποιούσε μόνο τα κουπιά της, ανερχόταν περί των 8. 

3. Η μεγάλη ευελιξία. 

4. πως μπορούσε να διαλυθεί χωρίς να βυθιστεί. Έτσι, εξηγείται και η απουσία ναυαγίων 

τριηρών ,με το έμβολο να είναι το μόνο το οποίο βυθιζόταν. Το μεγαλύτερο μέρος 

,ακόμη και των εμβολισμένων τριηρών, παρέμενε στην επιφάνεια, έστω και ως 

συντρίμμια. 
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    Τα κυριότερα μειονεκτήματα τους ήταν: 

1. Πως δεν ήταν ασφαλή πλοία στην κακοκαιρία, διότι είχαν μικρού βυθίσματος κήτος , 

καθιστώντας τα ασταθή. Αυτό, επέβαλε την πλεύση τους γεγονός το οποίο περιόριζε 

την τακτική χρήσης της. 

2. Πως είχαν μικρή αποθηκευτική ικανότητα κάτι που περιόριζε τη φόρτωση εφοδίων 

μακρινού ταξιδιού, καθώς και μικρή χωρητικότητα σε πεζοναύτες. Αυτά τα δυο 

μείωναν τη δυνατότητα για στρατηγικές αποβάσεις βαθιά πίσω από τις εχθρικές 

γραμμές, εκτός και αν συνοδεύονταν από μεταγωγικά ή και εμπορικά σκάφη, τα 

οποία  ήταν ευάλωτα σε επιθέσεις από εχθρικές τριήρεις. 

3. Η μικρή διάρκεια ζωής, αφού σε 3 μόλις χρόνια αποκαλούνταν «γηραιά». 

4. Το μεγάλο κόστος κατασκευής και συντήρησής της. 
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ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΝΑΥΜΑΧΙΩΝ 

 

 Δυο ήταν οι κυρίαρχες τακτικές μέθοδοι, ώστε να το επιτύχει στην ευρεία κλίμακα που το 

επιθυμούσε: 

1. Διέκπλους : Προέβλεπε στην εισχώρηση του στόλου διαμέσου των κενών του 

εχθρικού σχηματισμού, στροφή και προσβολή των εχθρικών πλοίων, πλαγίως, ή στην 

πρύμνη του. 

2.  Περίπλους :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 εύκολοι στόχοι. 

 

 

Οι παραπάνω τακτικές, βεβαίως, δεν ήταν, πάντα, επιτυχής. 

 

 

 

 ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΤΡΙΗΡΩΝ 

 

Αν και οι τριήρεις ήταν πολεμικά πλοία ναυμαχίας, υπήρξαν μη μόνιμες παραλλαγές τους σε 

βοηθητικά σκάφη. Δυο ήταν οι συνηθισμένες παραλλαγές: 

1. Οπλιταγωγός τριήρης : Με επένδυση της παρεξαιρεσίας, με ξύλο και στεγανό φράξιμο 

των ανοιγμάτων των κουπιών των δυο κάτω επιπέδων, και αντικατάσταση των 108 

θαλαμιτών και ζυγιτών με 80 οπλίτες, ψιλούς και εφόδια, η μεταφορική ικανότητα 

της τριήρους ανέρχονταν από 80 σε 160 συνολικά άνδρες, με, σχετικά, μικρή μείωση 

της πλευσιμότητας και της μέγιστης ταχύτητας. 
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2. Ιππαγωγός τριήρης : Με παρόμοια τροποποίηση και, επιπλέον, κλείσιμο ανοιγμάτων 

για λόγους ασφαλείας, μια τριήρης μπορούσε να μεταφέρει μέχρι 30 ίππους για 

το ιππικό. 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ 

  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. 

 

Εικόνα 2:ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΜΙΑΣ ΤΡΙΗΡΗΣ 
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ΕΜΦAΝΙΣΗ-ΕΜΒΟΛΙΣΜΟΣ 

  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.Στο μπροστινό μέρος της 

πλώρης υπήρχε μια κατασκευή- προεξοχή μήκους έως δύο μέτρων και βάρους 200 κιλών που 

ονομαζόταν έμβολο. 

 

Εικόνα 3:ΤΟ ΕΜΒΟΛΟ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΟΙΟ 

    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. 

 

Εικόνα 4:ΜΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ 
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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 και τα μικρότερα 

κράτη και οι πειρατές μικρότερα ευέλικτα σκάφη. 
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ΤΡΙΗΡΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 

 

  Στη δεκαετία του 1980 κατασκευάστηκε από το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό, στο πλαίσιο 

της πειραματικής αρχαιολογίας, πειραματική τριήρης με το όνομα «Ολυμπιάς». 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. 

 

Εικόνα 5:ΤΡΙΗΡΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 
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ΣΗΜΕΡΑ 

  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. Υπάρχουν όμως μερικές ζωγραφικές παραστάσεις σε αγγεία, όπως η 

αναπαράσταση πρύμνης στον αμφορέα του Τάλω. 

  Όσον αφορά 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. 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Πιστεύουμε πως μέσα από την εργασία μας απαντήθηκαν πολλά από τα ερωτήματα μας , 

όπως : 

 • από τι αποτελείται μια τριήρης  

 • ποιος ήταν ο τρόπος δράσης της, 

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. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Μέσα από την εργασία επιτύχαμε τον στόχο μας ο οποίος όπως αναφέραμε ήταν η συλλογή 

πληροφοριών γύρω από τον Αρχαίο Ελληνικό Πολιτισμό. Μάθαμε πολλά σχετικά με τα πλοία τότε 

και πολλές άλλες χρήσιμες πληροφορίες. Ήταν μια εποικοδομητική  εργασία που μας πρόσφερε 

γνώσεις. 



 

Σ
ελ
ίδ
α
1

5
 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Εάν ο χρόνος μας το επέτρεπε θα θέλαμε πολύ να εμβαθύνουμε στην εργασία μας προκειμένου να 

βρούμε περισσότερα στοιχεία όσον αναφορά τα πλοία τότε, διότι ήταν πολύ ενδιαφέρον το 

θέμα.Ωστόσο μέσα και σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%B9%CE%AE%CF%81%CE

%B7%CF%82#.CE.9A.CE.AF.CE.BD.CE.B7.CF.83.CE.B7 

 http://www.hellenicnavy.gr/el/istoria/ploia-mouseiaka-ekthemata/triiris-olympias.html 

 http://greekshipmodels.com/ships/trireme-athinaiki-triiris/ 

 http://perialos.blogspot.gr/2012/09/blog-post_27.html 
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