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Κατά την αρχαιότητα η θέση
της Σάμου, από ναυπηγικής

απόψεως, ήταν πολύ σπουδαία λό-
γω της ημεροξυλείας (πεύκης), η
οποία φύεται άφθονη σε όλο το νη-
σί. Αλλά και μέχρι πριν από μερικές
δεκαετίες το νησί παρουσίαζε ναυ-
πηγική κίνηση ιστιοφόρων αντιπρο-
σωπεύουσα το ήμισυ περίπου της
συνολικής κίνησης της Ελλάδας. 
Τα πλοία που μετέφεραν ίππους

συνιστούσαν έναν ιδιαίτερο τύπο
πλοίου. Κατά τον Πλίνιο,1 πρώτοι οι
Σάμιοι (ή ο Περικλής) εφεύραν τα
προς μεταφοράν ίππων (ιππαγωγά)
πλοία και, κατά τον Παυσανία, «âπd

ναυμαχίαις ε¨σdν \Iώνων ôριστοι».2 Η
χρησιμοποίηση του σαμιακού μο-
ντέλου για τη μεταφορά στρατιω-
τών («στρατι΅τις ναÜς») και για πο-
λεμικές επιχειρήσεις, όπως αναφέ-
ρει ο Πλούταρχος,3 μαρτυρείται
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και από τον Θουκυδίδη4 κατά την
επίθεση των Αθηναίων εναντίον
των Σαμίων το 440 π.Χ., «âναυμάχη-

σαν πρeς Tραγί÷α τ÷É νήσ÷ω Σαμίων

ναυσdν ëβδομήκοντα, zν qσαν αî ε€κο-

σι στρατιώτιδες».
H κατασκευή της Σάμαινας είναι
άμεσα συνδεδεμένη με τον Πολυ-
κράτη και την εποχή του. Τύραν-
νος της νήσου (539-522 π.Χ.), ο
Πολυκράτης ήταν ο πρώτος από
τους Έλληνες που δοκίμασε να
κυριαρχήσει στο Αιγαίο, «Πολυ-

κράτης γάρ âστι πρ΅τος τ΅ν ™μεÖς

€δμεν ^Eλλήνων nς θαλασσοκρατέειν

âπενοήθη, πάρεξ Mίνωός τε τοÜ

Kνωσσίου καd ε¨ δή τις ôλλος πρότε-

ρος τούτου qρξε τÉς θαλάσσης».5

Κατά την εποχή του η Σάμος κατέ-
στη «πολίων πασέων πρώτη ^Eλληνί-

δων καd βαρβάρων»,6 διότι ανέπτυξε
τη ναυτική της κυρίως δύναμη. Γύ-
ρω στο 535 π.Χ. ο Πολυκράτης λέ-
γεται ότι στήριξε τη δύναμή του
στην απόκτηση μιας εκατοντάδας
πεντηκοντόρων πλοίων και μιας χι-
λιάδας τοξοτών «πεντηκοντέρους

τε ëκατeν καd χιλίους τοξότας».7 Η
επιτυχία τον κατέστησε τόσο ισχυ-
ρό ώστε αργότερα να επανδρώσει
40 τριήρεις με δυσαρεστημένους
υπηκόους και να τους στείλει να
υποστηρίξουν τον πέρση βασιλιά
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Ένας από τους πιο διάσημους τύπους πλοίων της αρχαιότητας ήταν η Σάμαινα. 
Αν και υπάρχουν αρκετές μαρτυρίες για τη μορφή και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της,
δεν μας είναι γνωστά τα στοιχεία της σε όλες τις λεπτομέρειές τους. Έτσι κάθε
προσπάθεια αναπαραστάσεως του πλοίου προσκρούει σε άγνωστες λεπτομέρειες 
για τις οποίες μόνο υποθέσεις μπορούν να εκφραστούν. Αυτό ισχύει άλλωστε 
για κάθε τύπο πλοίου του οποίου δεν έχει βρεθεί ναυάγιο. 
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ου, λ. «Σαμίων ï δÉμός âστιν ï πο-

λυγράμματος» και στο λεξικό της

Σούδα (10ος αι. μ.Χ.), λ. «Σαμίων ï

δÉμος»: «¬τι \AθηναÖοι μbν τοfς λη-

φθέντας âν πολέμ÷ω Σαμίους öστιζον

γλαυκί, Σάμιοι <δb τοfς \Aθηναί-

ους> τ÷É σαμαίν÷η - <≥> âστι πλοÖον

δίκροτον •πe Πολυκράτους πρ΅τον

κατασκευασθbν τοÜ Σαμίων τυράν-

νου, ½ς Λυσίμαχος âν β΄ Nόστων -·

τe δb πλάσμα Δούριδος (76 F 66)· οî

δb τcν σάμαιναν νόμισμα εrναι». 

O Πλούταρχος14 (τέλη 1ου - αρχές

2ου αι. μ.Χ): «Oî δb Σάμιοι τοfς

α¨χμαλώτους τ΅ν \Aθηναίων àνθυ-

βρίζοντες öστιζον ε¨ς τe μέτωπον

γλαÜκας· καd γaρ âκείνους οî \Aθη-

ναÖοι σάμαιναν. ™ δb σάμαινα ναÜς

âστιν •όπρωρος μbν τe σίμωμα, κοι-

λοτέρα δb καd γαστροειδής, œστε καd

ποντοπορεÖν [j φορτοφορεÖν] καd

ταχυναυτεÖν. ο≈τω δ’ èνομάσθη διa

τe πρ΅τον âν Σάμ÷ω φανÉναι, Πολυ-

κράτους τυράννου κατασκευάσα-

ντος». 

O Άλεξις ο Σάμιος (4ος αι. π.Χ.)15

(2ος-3ος αι. μ.Χ.): «πρ΅τος δ’ ï Πο-

λυκράτης καd ναÜς τινας πήξας àπe

τÉς πατρίδος Σαμαίνας âκάλεσεν».

O Ησύχιος (5ος αι. μ.Χ.),16 λ. «Σα-

μιακeς τρόπος»: «≤τερον δέ, ¬τι αî

λεγόμεναι Σάμαιναι ναÜς κατέστρω-

ντο δι’ ¬λου. Δίδυμος δb τaς Σαμαί-

νας îδιαιτέραν παρa τaς ôλλας ναÜς

τcν κατασκευcν öχειν· εéρύτεραι μbν

γάρ ε¨σι τaς γαστέρας. τοfς δb âμβό-

λους σεσίμωνται, ½ς δοκεÖν ®ύγχεσιν

•΅ν ïμοίως κατεσκευάσθαι, οxον

•οπρώρους εrναι. διe καd âπd τ(οι)αύ-

της λέγεται·

“ναÜς δέ τις èκυπόρος Σαμία •eς

εrδος öχουσα”».

Τα νομίσματα

Τα νομίσματα της Ζάγκλης-Μεσσή-
νης της Σικελίας, χρονολογημένα
μεταξύ 493-489 π.Χ., έχουν στη μια
όψη παράσταση πρώρας πλοίου η
οποία έχει τη μορφή κεφαλής
αγριόχοιρου, η δε μνεία ότι «οî δb

τcν Σάμαιναν νόμισμα εrναι (λέγου-
σιν)» συνηγορεί στην αναγνώριση
αυτού του πλοίου ως της Σάμαινας,
όπως δηλώνει εξάλλου και η μορ-
φή του εμβόλου με την αναφερό-
μενη κεφαλή κάπρου, αν και ο τύ-
πος αυτός του εμβόλου δεν ήταν
ασυνήθης κατά την εποχή αυτή. 
Το πιο πρόσφατο από τα νομίσμα-
τα, το τετράδραχμο της Ζάγκλης
στην Oξφόρδη, είναι χρονολογη-
μένο από τον E. Robinson μεταξύ
493-489 π.X.17 Τα δύο επίπεδα
των φεγγιτών δείχνουν καθαρά
πως αυτό το σαμιακό πλοίο είναι
τουλάχιστον διήρης.
Τι ήταν η Σάμαινα

Καμβύση στην εισβολή του στην
Αίγυπτο το 525 με την εντολή να
μην τους επιτρέψει να επιστρέ-
ψουν.8

Μετά την ήττα των Ελλήνων από
τους Πέρσες στη Λάδη της Μι-
κράς Ασίας το 494, ένα μέρος των
ευγενών που βρίσκονταν σε διά-
σταση με την άρχουσα τάξη της
νήσου, η οποία ήταν υπέρ μιας
συνεργασίας με τους Πέρσες, δέ-
χτηκαν, συνοδευόμενοι από μιλή-
σιους πρόσφυγες, μια προσφορά
των κατοίκων της Ζάγκλης να
ιδρύσουν μαζί τους στην ανατολι-
κή ακτή της Σικελίας μια πόλη στη
θέση Καλή Ακτή. Ήταν η πόλη Ζά-
γκλη-Μεσσήνη, στα νομίσματα της
οποίας αναπαρίσταται η Σάμαινα,
όπως θα δούμε παρακάτω.

OI ΠHΓEΣ ΠOY ANAΦEPONTAI
ΣTH ΣAMAINA

O Ηρόδοτος9 (5ος αι. π.Χ.): (οι
Σάμιοι έκτισαν την πόλη Κυδωνίαι
στην Κρήτη, το 520 π.Χ. εκδιώκο-
ντες τους Ζακυνθίους) «≤κτ÷ω δb

öτεϊ A¨γινÉται αéτοfς ναυμαχί÷η νι-

κήσαντες äνδραποδίσαντο μετa

Kρητ΅ν, καd τ΅ν νε΅ν καπρίους

âχουσέων τaς πρ÷ώρας äκρωτηρίασαν

καd àνέθεσαν âς τe îρeν τÉς \Aθη-

ναίης âν A¨γίν÷η. ταÜτα δb âποίησαν

öγκοτον öχοντες Σαμίοισι

A¨γινÉται».

O Χοιρίλος (5ος αι. π.Χ.) στο λεξικό

του Φωτίου,10 λ. «Σαμιακeν τρό-

πον»: «ε¨ς •ηνίαν âπισκώπτων μιν-

νύω· •σd γaρ âμφερεÖς εrχε τaς πρώ-

ρας τa τ΅ν Σαμίων πλοÖα, ½ς Xοιρί-

λος ï Σάμιος». O Χοιρίλος στον Φώ-

τιο: «νηÜς δέ τις èκύπορος Σαμίη,

συeς εrδος öχουσα».11

O Κρατίνος (5ος αι. π.Χ.) στο έργο

του Αρχίλοχοι στον Φώτιο, λ. «Σα-

μιακeν τρόπον»: «ε¨συαμίαν âπι-

σκώπτων μιννύωνα. •σd γaρ âμφε-

ρεÖς εrχε τaς πρ÷ώρας τa τ΅ν Σαμίων

πλοÖα».12

O Λυσίμαχος Αλεξανδρεύς (αρχές

2ου αι. π.Χ.),13 στο λεξικό του Φωτί-

2. Παραστάσεις
εκατόντορων
διήρεων από
μελανόμορφο
αττικό δίνο του
Εξηκία, 550-530
π.Χ. Ρώμη, Museo
Nazionale de Villa
Giulia, αρ. 50599. 
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Oι πηγές που αναφέρθηκαν παρα-
πάνω μάς πληροφορούν πως η
Σάμαινα ήταν:
1) Πλοίο δίκροτο = διήρης, δηλα-
δή με δύο σειρές (ορόφους) κω-
πηλατών («τ÷É σαμαίν÷η âστd πλοÖον

δίκροτον»).
2) Είχε έμβολο μορφής κεφαλής
αγριόχοιρου («καπρίους âχουσέων

τaς πρώρας», «®ύγχεσιν •΅ν»).

3) Είχε σκάφος πλατύ σε σχέση
με τα άλλα πλοία της εποχής («εé-

ρύτεραι μbν γάρ ε¨σι τaς γαστέρας»). 
4) Είχε κατάστρωμα σε όλο το μή-
κος της («κατέστρωντο δι’ ¬λου»).

ΤΑ ΑΛΛΑ ΠΛOΙΑ ΤΗΣ ΕΠOΧΗΣ

Για την κατανόηση του προβλήμα-
τος της αναπαραστάσεως της Σά-
μαινας κρίνεται αναγκαία μια ανα-
φορά στους τύπους και τη μορφή
των πλοίων της εποχής. 
Μια βασική διάκριση είναι αυτή που
αναφέρεται στα μακρά πλοία (μα-

κραd νÉες) και στα στρογγύλα πλοÖα

(νÉες). Στα μακρά πλοία ήταν η διά-
σταση του μήκους που κυριαρχού-
σε ενώ στα στρογγύλα του πλά-
τους. O Αρριανός, κατά τη Σούδα,
λ. «ναÜς», αναφερόμενος στην επο-
χή του Τραϊανού (αρχές 2ου αι.
μ.Χ.), γράφει «εrχε δb ™ ναÜς μÉκος

μbν κατa τριήρη μάλιστα, εsρος δb

καd βάθος καθ’ ïλκάδα». 
Κατά το σχολιαστή του Θουκυδίδη
ονόμαζαν στρογγύλη το εμπορικό
πλοίο.18 Το εμπορικό πλοίο κατευ-
θυνόταν προ πάντων από τον άνε-
μο. Ήταν αναγκαίο το σκάφος να εί-
ναι ανεπτυγμένο και βαρύ για να κά-
νει αντίβαρο στη δύναμη του ανέ-
μου στα πανιά. Θα είχε έναν μικρό
αριθμό κουπιών για να βοηθούν στις
μανούβρες σε ιδιαίτερες συνθήκες. 
Αντίθετα, το πολεμικό πλοίο έπρε-
πε να κινείται γρήγορα για να
αντεπεξέλθει σε μια απότομη επί-
θεση εναντίον του εχθρού ή να
διαφύγει, εάν βρισκόταν σε δύ-
σκολη θέση, ή να κάνει γρήγορες

μανούβρες στο πεδίο της μάχης.
Το σκάφος μετέφερε μόνο το πλή-
ρωμα και μερικές προμήθειες και
επιπλέον εξαρτιόταν αποκλειστικά
από την ανθρώπινη δύναμη των
κωπηλατών και ελάχιστα από τα
πανιά. Έτσι, αν ήθελε κανείς να
αυξήσει τη δύναμη ωθήσεως του
πλοίου, όφειλε να του δώσει με-
γαλύτερο αριθμό κωπηλατών και,
κατά συνέπεια, να επιμηκύνει το
πλοίο. Το πολεμικό πλοίο ήταν εκ
καταγωγής μακρύ πλοίο. 
Τα πρώτα πλοία αυτού του είδους
δεν είχαν παρά μία σειρά κου-
πιών, και τα πιο συνηθισμένα,
στην προ των Mηδικών πολέμων
εποχή, ήταν οι τριακόντοροι ή οι
πεντηκόντοροι με 15 ή 25 κωπηλά-
τες στην κάθε πλευρά. Για τους
Έλληνες η λέξη πεντηκόντορος
σήμαινε κυρίως ένα πλοίο με 50
κουπιά, των οποίων οι σκαλμοί
ήταν τοποθετημένοι στην κουπα-
στή, αλλά η ίδια λέξη μπορούσε
να σημαίνει επίσης έναν τύπο πλοί-
ου ωθουμένου ομαλώς με 50 κου-
πιά αλλά μεγαλύτερου μεγέθους
που μπορούσε γρήγορα να μετα-
μορφωθεί σε πλοίο με 100 κουπιά. 
Oι εμφύλιοι πόλεμοι μεταξύ των ελ-
ληνικών πόλεων προκάλεσαν την
κατασκευή της διήρους, πλοίου με
δύο ορόφους κωπηλατών. Η διήρης
επέτρεπε σε ένα μήκος όμοιο με της
μονήρους να διπλασιάσει τη δύναμη
της κινήσεως και να αυξήσει κατά
συνέπεια τη δύναμη προσκρούσεως
του εμβόλου. Η χρονολογία της εφευ-
ρέσεως της διήρους στην Ελλάδα
είναι γύρω στο 700 π.X. Κατά τον
Πλίνιο,19 οι Ερυθραίοι πρώτοι κατα-
σκεύασαν διήρεις («biremem Da-
mastes Erythraeos fecisse»). Διαθέ-
τουμε και μια σύγχρονη παράσταση
διήρους σε ένα αγγείο του Mουσεί-
ου του Τορόντο.20

Oι μελετητές δέχονται γενικώς
πως οι αναλογίες οι πιο ευνοϊκές
για μια μακρά πλεύση με τα κουπιά
είναι οι εξής: 1/3 του κουπιού βρί-
σκεται στο εσωτερικό του πλοίου,

ενώ τα 2/3 στο εξωτερικό μέρος
του, και αργότερα για πλοία με
δύο θρανία κουπιών «¬σαι τε δίκρο-

τοι αéτ΅ν τaς κάτω κώπας οéκ âπd

πολf öξω öχουσαι τοÜ ≈δατος».21 Oι
δύο σειρές των κουπιών τοποθετη-
μένες σε διαφορετικά επίπεδα
έχουν τις ίδιες αναλογίες, εάν δεν
έχουν το ίδιο μήκος. Όσον αφορά
την ονομασία των κωπηλατών ο
ζυγίτης ήταν αυτός του ανωτέρου
ορόφου «τa μέσα τÉς νεgς» (Πολυ-
δεύκης), επειδή κάθεται στον κύριο
ζυγό του πλοίου και ο θαλαμίτης
στον κατώτερο όροφο, επειδή βρί-
σκεται στο θάλαμο του πλοίου «οy

οî θαλάμιοι âρέττουσι».
Στη διήρη κάθε κωπηλάτης θα
πρέπει να κατείχε πάνω από 3 πό-
δια (= 0,90 μ.) του χώρου, που
πρέπει να προστεθεί στο μήκος
της πλώρης με το κουπί της και σε
εκείνο της πρύμνης. Η αύξηση του
μήκους του πλοίου που θα υπερέ-
βαινε τη χωρητικότητα των 25 κω-
πηλατών σε κάθε πλευρά συνεπα-
γόταν τον κίνδυνο της διαρρήξε-

3. Σχέδιο της
θέσεως των
κωπηλατών 
σε διήρη γύρω 
στο 700 π.Χ.

4. Σχέδιο
νομίσματος 
της Ζάγκλης-
Μεσσήνης 
των αρχών του
5ου αι. π.Χ., 
το οποίο
αναπαριστά
έμβολο διήρους.
Oξφόρδη, 
The Ashmolean
Museum. 



41τχ. 101  APXAIOΛOΓIA & TEXNEΣ

μενο πλοίο στα νομίσματα, δεχό-
μενοι ότι αναπαριστά την πλώρη
της Σάμαινας.
3. Ξεπερνάμε τα προβλήματα που
τίθενται από την έλλειψη μαρτυ-
ριών για τον αριθμό των κωπηλα-
τών της Σάμαινας, δεχόμενοι ως
περισσότερο πιθανό τον αριθμό
της πεντηκοντόρου –αλλά σε δύο
επίπεδα, 50+50– ως τον συνηθέ-
στερο τύπο πλοίου της εποχής.  
4. Δεχόμαστε δύο σειρές των 25 κω-
πηλατών σε κάθε πλευρά, σύνολο
100 κωπηλάτες και επιπλέον ο κυ-
βερνήτης και ο πηδαλιούχος, σκε-
πτόμενοι πως το πλοίο όφειλε να
έχει μεγάλη ταχύτητα στην ανοιχτή
θάλασσα «œστε ποντοπορεÖν καd ταχυ-

ναυτεÖν» και απορρίπτουμε την υπό-
θεση για al scaloccio, δηλ. δύο κω-
πηλάτες για κάθε κουπί.
5. Για τη θέση των κωπηλατών δε-
χόμαστε το σχέδιο που ανταπο-
κρίνεται στη διήρη του Τορό-
ντο,24 λαμβάνουμε όμως υπόψη
και την ελαφρή κλιμάκωση a
zenzile της θέσεως των κουπιών,
όπως προτείνει ο L. Basch για το
London B 436.25 O ζυγίτης κωπη-
λάτης κάθεται σε ανώτερο επίπε-
δο από αυτό του θαλαμίτη και λί-
γο πιο μέσα από τη γραμμή της
κουπαστής. 
6. Δεν ασχολούμαστε με τις παρα-
στάσεις των πλοίων όπου η δεύτε-
ρη σειρά των κωπηλατών είναι ελ-
λιπώς επανδρωμένη (ημιολίαι).
7. Aποκλείουμε την υιοθέτηση της
εξωτερικής προεξοχής (παρεξει-

ρεσίας) στο άνω ακραίο τμήμα κα-
τά μήκος των δύο πλευρών του
σκάφους.
8. Τοποθετούμε μεταλλική επέν-
δυση στο έμβολο του πλοίου.
9. Για το κατάστρωμα θέτουμε
ένα ιστίο στο κέντρο του και προ-
τείνουμε καταπακτές στο κέντρο
του πλοίου σε ίση απόσταση από
την πλώρη και την πρύμνη με του-
λάχιστον μία σκάλα σε κάθε πλευ-
ρά και μία επιπλέον φορητή σκά-
λα. Το κατάστρωμα καλύπτει και
τους δύο ορόφους από δύο σει-
ρές κωπηλατών.
10. Για το πλάτος του πλοίου θεω-
ρούμε ως ένα καλό παράδειγμα
το σχέδιο του πλοίου το οποίο δε-
χόταν η βάση που βρέθηκε νότια
του Ηραίου της Σάμου –αφιερώ-
ματος στο ναό– η οποία από την
κεραμική και τα μικροαντικείμενα
που βρέθηκαν χρονολογείται γύ-
ρω στο 600 π.Χ. Η κατασκευή ορί-
ζεται από δύο παράλληλους και
εννέα μικρότερους κάθετους τοί-
χους που ορίζουν μια βάση-εσχά-
ρα πλοίου. Το μήκος του πλοίου
θα έφτανε τα 25 μ., αν υπολογί-
σουμε ότι τα άκρα του θα ξεπερ-
νούσαν λίγο τις ακραίες βάσεις. 
11. H σχέση μήκους προς πλάτος
είναι 4 προς 1.
12. Το ύψος του πλοίου στην πρύ-
μνη είναι μικρότερο από αυτό της
πλώρης. Η γραμμή της πρύμνης
είναι καμπύλη προς τα άνω. 
13. Η ίσαλος γραμμή είναι στα 2/3
από το κατάστρωμα και στο 1/3

ως στο μέσον του μήκους του από
ένα ισχυρό κύμα. Έτσι το επόμενο
βήμα στην αρχιτεκτονική ανάπτυ-
ξη όφειλε να είναι σε κάθετη και
όχι σε οριζόντια φορά. 
Το πιο γνωστό πολεμικό πλοίο της
αρχαιότητας ήταν η τριήρης, πλοίο
με τρεις ορόφους κωπηλατών. O
Θουκυδίδης μάς πληροφορεί πως
πρώτοι οι Κορίνθιοι κατασκεύασαν
τριήρεις και πως ο Αμεινοκλής κατα-
σκεύασε τέσσερα πλοία (τριήρεις
προφανώς) για λογαριασμό των Σα-
μίων 300 χρόνια πριν από το τέλος
του Πελοποννησιακού πολέμου το
704 π.X.:22 «πρ΅τοι δb Κορίνθιοι ... καd

τριήρεις πρ΅τον âν Κορίνθ÷ω τÉς ̂ Eλλά-

δος ναυπηγηθÉναι. φαίνεται δb καd Σα-

μίοις \AμεινοκλÉς, Κορίνθιος ναυ-

πηγeς, ναÜς ποιήσας τέσσαρας· öτη δ’

âστd μάλιστα τριακόσια âς τcν τελευτcν

τοÜδε τοÜ πολέμου, ¬τε \AμεινοκλÉς

Σαμίοις qλθεν». 
Αλλά χρειάστηκε αρκετός χρόνος,
δηλαδή μέχρι λίγο πριν από τους
Mηδικούς πολέμους, για να συνα-
ντήσουμε τις τριήρεις σε μεγάλο
αριθμό στους στόλους των δύο με-
γάλων ναυτικών δυνάμεων της επο-
χής, της Κέρκυρας και των τυράν-
νων της Σικελίας. O Θεμιστοκλής
έπεισε τους Αθηναίους να κατα-
σκευάσουν τριήρεις στον πόλεμο
εναντίον των Αιγινητών (γύρω στο
490 π.X.). Αυτά τα πλοία χρησιμο-
ποιήθηκαν κατά τους Mηδικούς πο-
λέμους, αλλά δεν ήταν ακόμη γε-
φυρωμένα σε όλο το μήκος τους.23

ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΙΝΑΣ

Θεωρούμε τις παραπάνω μαρτυ-
ρίες και τις ενδείξεις των νομισμά-
των ως ισχυρά στοιχεία στην προ-
σπάθειά μας να αναπαραστήσουμε
το πλοίο. Πιο συγκεκριμένα:
1. Δεχόμαστε τη λέξη δίκροτος =
διήρης, η οποία εμφανίζεται στο
λεξικό του Πολυδεύκη με την ίδια
έννοια.
2. Aφήνουμε κατά μέρος τις αμφι-
σβητήσεις σχετικά με το εικονιζό-

5. Σχέδιο διήρους 
σε αττικό
μελανόμορφο
αμφορέα.
Tαρκουίνια, 
Museo Civico.



από την τρόπιδα (=καρίνα).
14. Για τη μορφή της καρίνας υιο-
θετούμε αυτή του Coates στο
TROPIS ΙΙ (σ. 116, εικ. 3, πλοίο 2).
15. Βοηθητικά στοιχεία για την κα-
τασκευή του πλοίου λαμβάνονται
επίσης και από παραστάσεις αγ-
γείων χρονολογημένων γύρω στα
550-510 π.Χ. 
Από τις παραστάσεις των αγγείων
ως πιο αντιπροσωπευτικές θεωρού-
με αυτές ενός αττικού μελανόμορ-
φου κύπελλου χρονολογημένου γύ-
ρω στο 510 π.Χ.,26 στο οποίο παρι-
στάνονται δύο εμπορικά και δύο
πολεμικά πλοία (διήρεις), με τη δια-
φορά ότι το ένα από τα δύο πολεμι-
κά φαίνεται σαν ημιολία καθώς η
δεύτερη σειρά των κουπιών δεν εί-
ναι ολοκληρωμένη. Στον αμφορέα
αριθ. 678 της Tarquinia (γύρω στα
510),27 στη διήρη αμφότερα τα επί-
πεδα των κουπιών αρθρώνονται
διαμέσου φεγγιτών και το σκάφος
δυναμώνει και ενισχύεται με ζωστή-
ρες. Από όλες τις εικόνες που θα
μπορούσε να εμπνευστεί ένας μο-
ντελίστ για να αναπαραστήσει μια
διήρη χαρακτηριστική των μέσων
του 6ου αιώνα, κατά τρόπο πιστό,
καταλληλότερα είναι τα πλοία στον
αττικό μελανόμορφο δίνο του Εξη-
κία (γύρω στα 550-530 π.X.) του τύ-
που της πεντηκόντορου-διήρους
(εκατόντορος)28 στο Mουσείο της
Villa Giulia της Ρώμης. Στα δύο κα-
λύτερα διατηρημένα από τα πέντε
πλοία του αγγείου τα κουπιά ανέρ-
χονταν σε 23 και 29 αντίστοιχα. 
Λαμβάνεται επίσης υπόψη και ο
συνδυασμός των δύο σχεδίων του
J. Coates στο ΤPOPIS ΙΙ (σ. 116, εικ.
1Α) της μονήρους πεντηκόντορου,
αλλά με δύο σειρές κουπιών, ή το
σχέδιο 1Β της διήρους, αλλά με 25
κωπηλάτες σε κάθε σειρά και τέ-
λος, το νόμισμα με πλώρη σαμια-
κού τύπου, το οποίο δείχνει μια
διήρη, όπου δεν παριστάνονται
κουπιά.29 Εδώ επίσης οι τετράγω-
νοι φεγγίτες κάθε επιπέδου είναι
ρυθμισμένοι κατά διαστήματα σε

σχέση ο ένας με τον άλλο. 
16. Σχετικά με τις πηγές, οι οποίες
αναφέρουν ότι ο Πολυκράτης απέ-
κτησε στόλο 100 πεντηκoντόρων
και αργότερα και τριήρεις, οφεί-
λουμε να θεωρήσουμε είτε ότι αυ-
τές οι πεντηκόντοροι ήταν ο τύπος
της Σάμαινας, άρα επρόκειτο για
τον τύπο της πεντηκοντόρου σε
δύο επίπεδα, είτε πως πρόκειται
για δύο διαφορετικούς τύπους
πλοίων: την πεντηκόντορο με μια
σειρά κωπηλατών (25+25) και τη
Σάμαινα διήρη (με 25+25 σε κάθε
πλευρά και σε δύο επίπεδα = 100),
όπως προτείνουμε, και με τα υπό-
λοιπα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Σε
αυτή τη δεύτερη περίπτωση η Σά-
μαινα θα είχε κατασκευαστεί για
κάποιες ιδιαίτερες επιχειρήσεις,
όπως ήταν η πειρατεία, η μεταφο-
ρά φορτίων αλλά και στρατιωτών
και γενικά για χρήσεις για τις οποί-
ες απαιτείτο μεγάλη χωρητικότη-
τα. Όσο για τη μορφή του εμβόλου
θα μπορούσε να ανταποκρίνεται
και στους δύο τύπους πλοίων.  
Oι παραπάνω σκέψεις όσον αφορά
τα δεδομένα και την κατασκευή
του μοντέλου ετέθησαν από τον
γράφοντα υπόψη του επιφανούς
μελετητή της αρχαίας ελληνικής
ναυπηγικής Lucien Basch, του
οποίου το έργο Le mus e ima-
ginaire de la marine antique, ένα
από τα σπουδαιότερα έργα που
έχουν γραφεί διεθνώς για την αρ-
χαία ναυπηγική, έχει εκδοθεί από
το Ελληνικό Ινστιτούτο για τη Δια-
τήρηση της Nαυτικής Παράδοσης.
O L. Basch στην απάντησή του ση-
μειώνει πως συμμερίζεται τις βά-
σεις των παραπάνω συλλογισμών,
αλλά τονίζει, όπως είναι ευνόητο
άλλωστε, ότι οι γραπτές και οι εικο-
νογραφικές πηγές (οι παραστάσεις
των αγγείων) δεν είναι επαρκείς για
την κατασκευή ενός μοντέλου.
Aκόμη υποστηρίζει ότι, μέχρι να
βρεθεί ένα ναυάγιο της Σάμαινας,
θα βρισκόμαστε στο χώρο των θε-
ωριών και των υποθέσεων. Εν τέ-

λει, προτείνει μια αναπαράσταση
σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, τεχνι-
κή η οποία προσφέρει περισσότε-
ρες δυνατότητες δημιουργίας συν-
θετικών εικόνων απ’ ό,τι η κατα-
σκευή ξύλινου μοντέλου.
Το παραπάνω σχέδιο της Σάμαι-
νας καλείται «Προσπάθεια αναπα-
ραστάσεως της Σάμαινας» λόγω
των δυσκολιών που παρουσιάζο-
νται στην αναπαράσταση των λε-
πτομερειών που αφορούν το συ-
γκεκριμένο πλοίο (αριθμός κωπη-
λατών, κατάστρωμα, κύτος, κ.λπ.).
Το μοντέλο κατασκευάστηκε από
τον σαμιώτη κατασκευαστή μοντέ-
λων πλοίων Ηλ. Καρδίμη και βρί-
σκεται στο Mουσείο Αρχαίας
Ελληνικής Τεχνολογίας του Δήμου
Ζεφυρείου Αττικής. 
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An Attempt to Reconstruct the

Sea Vessel Samaina
Nikolaos Y. Laskaris

Samaina, a particular type of vessel, is
believed to have been invented by
Polycrates, the tyrant of Samos (539-
522 BC). As it becomes apparent from
its great width, the typical feature of the
ship, Samaina could serve both naval
and trade purposes, particular opera-
tions, such as piracy, cargo and troops
transportation, and have various other
uses demanding a large tonnage.
According to the available sources
Samaina was a bireme, that is a galley
with two banks of oars, with a ram in
the form of a boar’s head, a hull wider
than its contemporary vessels and a
long deck extending from bow to
stern. It is illustrated on the early fifth-
century BC coins of Zancle-Messena
that show the bow of a ship, which has
been identified as that of Samaina.
Additional evidence for representing
Samaina is supplied by relevant depic-
tions of contemporary biremes and partic-
ularly by the pentekonter-bireme painted
by Exekias on a black-figured Attic dinos
in Villa Giulia, Rome, dated around 550-
530 BC.
The reconstructed model of the ship has
twenty-five oarsmen in two successive
levels on each side, altogether one hun-
dred rowers, and follows the standards
typical for the sea vessels of the period.
The title of the graphic representation
of the ship, “An attempt to reconstruct
Samaina”, has been dictated by the
difficulty in determining its details that
cannot be verified, since a bireme
wreck has not been discovered as yet.
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