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Οι Αρχαίοι Νεώσοικοι της Ζέας (‘’Πασαλιμάνι’’) 
για την Συντήρηση των Αθηναϊκών Τριήρων 

Αναπαράσταση των Αρχαίων 
Νεώσοικων φύλαξης των Τριήρων στον 
πολεμικό λιμένα (‘’Ναύσταθμο’’) της 
Ζέας. 

Σχεδιαστική αναπαράσταση Νεώσοικων 
Ζέας με τις Αθηναϊκές Τριήρεις στην 
φάση συντήρησης τους.  
Υπεύθυνος του Νεώσοικου ήταν ο 
“Νεωρός” , που προέρχεται από τις λέξεις 
ναυς(γενική “νεώς”) + ώρα (φροντίδα). 

Πηγή: Δρ. Α. Σίμωση, Εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων 

Πηγή: Παπαχατζής Δ.Ν. ‘’Παυσανίου Ελλάδος Περιήγησης, Αττικά, 107, Τόμος 1ος, Αθήνα, 1994 



Μεταφορά του Υπόστεγου (“Νεώσοικου”) στην νέα του θέση και κατασκευή 
ράμπας Ανέλκυσης-Καθέλκυσης 

1.  Μόνιμη σχάρα και επέκταση της στην θάλασσα προς υποστήριξη και     
έλεγχο της διαδρομής της τριήρους, κατά την ανέλκυση-καθέλκυση της. 

2.  Κινητή σχάρα (“Βάζιο ή Βάζο”)  με τους ολκούς και  τα 
υπόβαθρα“υποστηρίγματα” με τριγωνικά υπόβαθρα βαθμιαία 
αποχωριζόμενα κατά την καθέλκυση καθώς η τριήρης απελευθερώνεται, 
δηλαδή την στιγμή που η ροπή της ανώσεως  και η ροπή του βάρους της 
τριήρους αρχίζουν την περιστροφή της. 

3.  Επιβοηθητική  κατά περίπτωση  άγκυρα καθοδήγησης της τριήρους  ως    
προς την πρύμνη κατά την ανέλκυση ή καθέλκυση της (γρίπος). 

4.  Αρχική θέση υπόστεγου με την μεταλλική σχάρα μεταφοράς της με 
πλωτό γερανό. Προτείνεται  σε πρώτο στάδιο, η διατήρησή της αφού 
καλυφθεί για λόγους προστασίας και ασφάλειας με “αφαιρετό” 
μουσαμά. 



Ανάγλυφο με αναπαράσταση τριήρους, περίπου 410-400 π.Χ., που ανευρέθη το 1852 από τον  
Λέ Νορμάν και εκτίθεται στο Μουσείο της Ακρόπολης. Αποτελεί το σημαντικότερο τεκμήριο   

της επάλληλης διάταξης των τριών (3) σειρών κωπηλατών. 

Ανάγλυφο σχέδιο κωπήλατου πλοίου  
από την Νήσο Δήλο. 

Αρχαιολογικά Ευρήματα με τον Πολεμικό Ρόλο των Τριήρων 

Πηγή: Wikipedia  



Εύρημα άγκυρας στην μεγάλη Ελλάδα  
περιοχή Cefalou Ιταλίας 

Έμβολο Ελληνιστικής Εποχής,  
βάρους 465 κιλών 
μήκους 2,26 εκ.  
ύψους 95 εκ.  
Ναυτικό Μουσείο Χαϊφας Ισραήλ 

Αρχαιολογικά Ευρήματα στην Μεσόγειο 

Πηγή: Wikipedia  



Άγκυρες – Αγκυροβόλια – Έμβολο των Αθηναϊκών Τριήρων 

Στο μπροστινό μέρος του πλοίου  υπήρχε τοποθετημένο ένα έμβολο επενδυμένο 
με ορείχαλκο, το οποίο χρησιμοποιείτο και για εμβολισμό εναντίον πλοίων σε 
ναυμαχίες, όποτε αυτό θεωρείτο εφικτό, αλλά και για προστασία του πλοίου 
κατά την προσάραξη σε ρηχά νερά, όταν χρειάζετο να γίνει εκτός λιμένων ή 
ναυστάθμων με νεώσοικους.. 



H “ΟΛΥΜΠΙΑΣ” και μοντέλα Ελληνικών (Αθηναϊκών)Τριήρων 

Η “ΟΛΥΜΠΙΑΣ” ακριβές αντίγραφο  (κατά τους σχεδιαστές 
Morrison & Coates) των Αθηναϊκών Τριήρων, έχει τα 
ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά : 
Διαστάσεις 
Ολικό μήκος 36,9μ. – μέγιστο πλάτος 5,50μ. –  
μέγας ιστός 11,53 x 7,44μ. – ακάτιος ιστός 5,67μ. x 4μ.  
Βύθισμα 
πλώρη 1μ. - μέγιστο 1,20μ.  
Εκτόπισμα  
Άφορτη 40 τον. – έμφορτη 70τον. 
Ταχύτητα 
Μέγιστη 10 κόμβοι – συνήθους πλου 8 κόμβοι 
Υλικά Κατασκευής 
Ξυλεία Oregon (σκάφος), δρυς Virginia (καρίνα),  
20,000 αρμονίες και σφήνες από οξιά, 25,000 καρφιά 
(μπρούτζινα) διαφόρων μεγεθών και λινό ύφασμα 
κατασκευασμένο στη Σκωτία για τα ιστία.  
Ναυπήγηση 
Έναρξη 5 Μαΐου 1985 στα ναυπηγεία Δ. Τζακάκου στο 
Κερατσίνι υπό την καθοδήγηση των Άγγλων  
J.S. Morrison, J.F. Coates και αξιωματικών του Ελληνικού 
Πολεμικού Ναυτικού 
Καθέλκυση 
27 Ιουνίου 1987 
 
Οι διάφορες κατά καιρούς καθελκύσεις της έγιναν για 
επετείους εξαιρετικών τελετών, συμπεριλαμβανομένης και 
της μεταφοράς της Ολυμπιακής φλόγας στον Πειραιά κατά 
τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004.  Πηγή: Wikipedia, Μοντέλα Ελληνικών (Αθηναϊκών Τριήρων) σε πλεύση 

Πηγή: Wikipedia, η Αθηναϊκή Τριήρης “ΟΛΥΜΠΙΑΣ” σε δοκιμαστική πλεύση 



Σύνθεση Πληρώματος και Οπλιτών της Αθηναϊκής Τριήρους 

Πηγές: 

Όλες οι υπάρχουσες αρχαίες πηγές (Ηρόδοτος, Θουκυδίδης, 
Δημοσθένης, κ.λπ.) συμφωνούν ως προς τον κανονικό 
αριθμό του πληρώματος της Τριήρους: 200 άνδρες, οι 
οποίοι και κατανέμονταν ως ακολούθως: 
Αξιωματικοί 7:  
Τριήραρχος: Ο γενικός διοικητής της Τριήρους του 
πληρώματος και της υποστήριξης του πλοίου. Στην 
περίπτωση της Αθήνας άνηκε στην τάξη των 
«πεντακοσιομεδίμνων» ο οποίος και αναλαμβάνει μαζί με 
την εξέχουσα αυτή θέση και την υποχρέωση της καταβολής 
του κόστους κατασκευής της τριήρους και όλων των εξόδων 
μισθοδοσίας  του πληρώματος και της πάσης φύσεως 
συντήρηση, τροφοδοσίας και εξοπλισμού του σκάφους. Το 
αξίωμα του Τριήραρχου αποτελούσε τον ασφαλέστερο 
προθάλαμο για τα ανώτερα της Αθηναϊκής Πολιτείας 
Αξιώματα. 
Κυβερνήτης: Ήταν ο υπεύθυνος για τον ασφαλή πλου. 
Χειριζόταν το πηδάλιο 
Κελευστής: Ήταν ο υπεύθυνος για την εκπαίδευση των 
κωπηλατών. Διεύθυνε τους κωπηλάτες. 
Πρωράτης: Συνήθως στεκόταν στην πλώρη, παρατηρώντας 
και αναφέροντας στους δύο παραπάνω ότι σημαντικό 
έβλεπε, (καθήκοντα οπτήρα) 
Πεντηκόνταρχος: Το όνομα είναι απομεινάρι από την εποχή 
των πεντηκοντόρων , αλλά στις τριήρεις είχε καθήκοντα 
γραμματέα, ταμία και φροντιστή, ήταν υπεύθυνος για τα 
πάσης μορφής εφόδια. 
Ναυπηγός: Ήταν ο υπεύθυνος των τεχνικών θεμάτων του 
σκάφους του σκάφους που περιλάμβαναν επισκευές και 
επιδιορθώσεις όταν απαιτούνταν, και ο  
Τριηραυλίτης: Χρησιμοποιούσε αυλό και ήταν υπεύθυνος 
του ρυθμού της κωπηλασίας. 
Ναύτες γενικών καθηκόντων: 9-10 
Ερέτες (κωπηλάτες): 170, εκ των οποίων 62 “θρανίτες”, 54 
“ζυγίτες” και 54 “θαλαμίτες”, και 
Επιβάτες (πεζοναύτες): 14 (10 οπλίτες-ακοντιστές + 4 
τοξότες). 
 
 

 
 

Στην Αθήνα οι 10 οπλίτες ανήκαν στην τάξη των ζευγιτών  και άρα τυπικά ανέφεραν μόνο στον τριήραρχο, μια που οι υπόλοιποι  Αξιωματικοί, οι Τοξότες, οι Ναύτες και οι Ερέτες άνηκαν 
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 αντίθετα συνήθως ήταν οπλισμένοι, ιδίως οι θρανίτες και έπαιρναν μέρος στη μάχη καταστρώματος σε περίπτωση ρεσάλτο. 
Κατά τους κλασικούς χρόνους μισθοδοτούνταν  αντί των τριών οβολών ημερησίως και αργότερα αντί μιας δραχμής λαμβάνοντας και τροφοδοτική μερίδα σε είδος. 
Ποτέ δεν χρησιμοποιήθηκαν οι ελληνικές τριήρεις ως καταναγκαστικά έργα καταδίκων, όπως για παράδειγμα έγινε στις ρωμαϊκές τριήρεις και άλλες γαλέρες. 



Η νέα θέση της ράμπας ανέλκυσης-καθέλκυσης και του Υπόστεγου 
“Νεώσοικου” 

Στην περιοχή του Άλσους Ναυτικής Παράδοσης που έχει 
παραχωρηθεί από τον Ε.Ο.Τ. στο ΓΕΝ προβλέπεται η καταρχήν 
διατήρησή μόνο της βάσης στήριξης της Τριήρους “ΟΛΥΜΠΙΑΣ”, 
ενώ το στέγαστρο θα μεταφερθεί βορειότερα και θα 
κατασκευαστεί  ράμπα ανέλκυσης-καθέλκυσης κατά τα αρχαία 
πρότυπα. 
Τα γενικά κριτήρια σχεδιασμού είναι τα ακόλουθα: 
α.  υπάρχουσα Οριστική Μελέτη που προβλέπει προσβάσεις, 
 κυκλοφορίες και κίνηση του κοινού, έχοντας  λάβει υπ όψιν το 
 συγκεκριμένο  χώρο να τον καταλαμβάνει η Τριήρης. 
β.  Άμεση γειτνίαση  με τη θάλασσα με συνέπεια την ομαλή 
 ανέλκυση-καθέλκυση και πλεύση της Τριήρους ακριβώς όπως 
 γινόταν τον 5ο Π.Χ. αιώνα 
γ.  Ιδιότυπο  εκθεσιακό χώρο στη θάλασσα όπως το Θωρηκτό 
 “Αβέρωφ” και το Αντιτορπιλικό “Βέλος” και τα εκθέματα του 
 Ναυτικού Μουσείου Αιγαίου. 
δ.   Δυνατότητα ο Νεώσοικος να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης 
 ολόκληρου του Πάρκου Ναυτικής Παράδοσης αναδεικνύοντας 
 ένα από τα βασικότερα εκθέματά του. 
Επίσης, επιχειρείται να δοθεί λύση σε ένα μοναδικό πρόβλημα: δεν 
υπάρχει προηγούμενη εμπειρία από αντίστοιχη μελέτη αλλά και 
κατασκευή μιας παρόμοιας εγκατάστασης. Παράλληλα και πέρα 
από τη μορφή πρέπει  να εξυπηρετηθούν και λειτουργίες όπως: 
1. Στέγαση και προστασία του σκάφους από καιρικές συνθήκες 
2.  Χρήση του κτιρίου έτσι ώστε να ικανοποιεί συνθήκες 

εκθεσιακού χώρου 
3. Λειτουργική υποστήριξη για καθέλκυση και πλεύση 
4. Ανάδειξη του διδακτικού χαρακτήρα της Τριήρους καθώς και 

της εξαιρετικής κατασκευαστικής ποιότητας (κόσμημα 
Ναυπηγικής) 

5. Να αποτελεί πυρήνα ανάπτυξης του συνόλου του  Άλσους 
Ελληνικής Ναυτικής Παράδοσης 

6. Υψηλή ποιότητα εικόνας της Ναυτικής Ελληνικής Παράδοσης 
προς την κοινωνία και τους ξένους επισκέπτες 

7. Να προσελκύσει τους τουρίστες που επισκέπτονται την Αττική 
αποτελώντας σταθμό των περιηγήσεών τους 

Πηγή: ΓΕΝ - Γ4   

Πηγή: Google Maps   



1. Υποστηρίγματα πλώρης 

2. Έχουν αφαιρεθεί ενδιάμεσα υποστηρίγματα με 
πιθανό αποτέλεσμα την άσκηση μεγάλων πιέσεων στο 
εύκαμπτο κύτος της Τριήρους. Μεγάλη 
επικινδυνότητα σε περίπτωση σεισμού. Απαιτείται 
πύκνωση των υποστηριγμάτων γάστρας. 

3. Εμφανής παραμόρφωση στο κατάστρωμα, πιθανότητα 
από την διαδικασία άρσης με πλωτό γερανό της 
τριήρους “ΟΛΥΜΠΙΑΣ” 

 Τα υποστηρίγματα της “ΟΛΥΜΠΙΑΣ” στην σημερινή της θέση 

4. Ο σημερινός πρυμναίος Άτλας 



Βυθομετρικό Διάγραμμα Ευρύτερης Περιοχής 

Περιοχή Ράμπας Ανέλκυσης-Καθέλκυσης 
Πηγή: ΓΕΝ – Υδρογραφική Υπηρεσία   



Άποψη της παρούσας θέσης της Τριήρους  & Μοντέλο της Τριήρους 
και του Υπόστεγου (Νεώσοικου) στην νέα του θέση 

Πρωραίος Άτλας 

Πρυμναίος Άτλας Υποστάτες γάστρας Ολισθαίνουσα σχάρα “βάζιο ή βάζο” 



Άποψη του χώρου που θα μεταφερθεί το Υπόστεγο “Νεώσοικος” και 
θα κατασκευαστεί η ράμπα ανέλκυσης-καθέλκυσης της Τριήρους 

Η από Βορρά άποψη του μελλοντικού 
Νεωλκείου με τις υποδομές επισκέψεως του 
κοινού.  

Στον χώρο του Νεωλκείου θα πρέπει να 
προστεθούν: 
-  Παροχή νερού  
- Φωτισμός (ασφαλείας, ανάδειξης &   

εορταστικός) 
- Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης που θα   

μεταφέρει την εικόνα στο κέντρο ελέγχου 
- Μεγαφωνικό σύστημα αγγελιών και 

μουσικής 
- Χειροκίνητο σύστημα αυτόματης   

κατάσβεσης κατά μήκος της οροφής και 
του δαπέδου του νεώσοικου 

-  Φορητοί πυροσβεστήρες 
 

 
Μέση Στάθμη Θάλασσας (Μ.Σ.Θ.) : +/- 000 

  

Στοιχεία Παλίρροιας Περιόδου 1933-1988 
Μέγιστο Εύρος: 0,38μ. 
Ελάχιστο εύρος: 0,01μ. 
Μέσος εύρος: 0,05μ. 
Επάλλαξη:1,20μ. 
  



Τρισδιάστατη εικόνα από το Google της περιοχής του Άλσους Ναυτικής 
Παράδοσης στον Φλοίσβο & το μοντέλο του Νεωλκείου με την Τριήρη στον 

προβλήτα του Α/Τ “ΒΕΛΟΣ” 



Τα Νεωλκεία με τους Νεώσοικους της Ζέας & η Μακέτα  
του νέου Νεωλκείου 

Ευθύγραμμοι και ενιαίας κλίσης δοκοί ολίσθησης (“ολκοί”) 

Βαρούλκο ανέλκυσης-καθέλκυσης 

Νότια όψη του νέου Νεωλκείου 

Κάτοψη & πλάγια όψη των Νεώσοικων της Ζέας 



Το μελλοντικό Νεωλκείο ακολουθεί επακριβώς τις αρχές σχεδιασμού 
των αρχαίων Νεωλκείων  

Τυνησία 

Ελλάς -
Ζέα 

Γίνεται φανερή η μονοσήμαντη τοποθέτηση του 
Νεωλκείου στην προτεινόμενη θέση ώστε να είναι 

δυνατή η πλευροδέτηση της “ΟΛΥΜΠΙΑΣ “ στην 
Προβλήτα του Α/Τ “ΒΕΛΟΣ”.  

Η από βορρά άποψη του Νεωλκείου 



Νέες απαιτούμενες υποδομές στην ράμπα ανέλκυσης-καθέλκυσης του 
Νεωρίου 

Απαιτούνται οι ακόλουθες κύριες υποδομές: 
- Επέκταση της  μόνιμης σχάρας ”ολκού” κατά 32μ. 
- Εξυγίανση του πυθμένα αφού προηγηθεί βυθοκόρηση και προστασία του πυθμένα με υλικά θωράκισης  δεδομένου ότι  κρίσιμος είναι ο  κυματισμός με 

νοτιοανατολικό και όχι βορειοδυτικό καιρό λόγω της ανακλάσεως που δημιουργείται στα Ολυμπιακά λιμενικά έργα του Όρμου στο Φαληρικό Δέλτα. 
- Κατασκευή &Τοποθέτηση προκατασκευασμένων πλακών  από οπλισμένο σκυρόδεμα που συνδέονται μεταξύ τους (όπως στο σχήμα) προκειμένου να 

εκτονώνεται η ενέργεια του ανακλώμενου κύματος (αντιμάμαλο). 
-  Βαρούλκο (Χειροκίνητο ή προτιμότερα ηλεκτρικό) και παλύσπαστο (παλάγκο) στο πέρας της κλίνης και πολύ απλό μηχανισμό επαναφοράς της 
 ολισθαίνουσας σχάρας (βάζο)  στην αρχική του θέση στο υπόστεγο. 
-  μεταφορά και  μικρή υπερύψωση του υπόστεγου, το οποίο συνεχίζει να παρέχει προστασία από καιρικές συνθήκες  στην Τριήρη 
-  για την διαμόρφωση της υποδομής του νέου Νεωσοίκου απαιτείται εκσκαφή κατασκευής πλάκας  και τοιχίων από οπλισμένο σκυρόδεμα στις τρείς (3) 
 πλευρές του Νεώσοικου, πλήρωση με αμμοχάλικα κάτω από την κεκλιμένη πλάκα 
-  ξυλεία και λοιπά υλικά για την κατασκευή της μόνιμης και της συρόμενης σχάρας (βάζα & ολκούς) 
Για  την ορθή λειτουργία του Νεωλκείου, κλίση  μόνιμης ράμπας (ολκών) 1:16 (κατακόρυφο:οριζόντιο), δηλαδή 3,5ο 
 
 

Ηλεκτροκίνητο  
βαρούλκο (βίντσι)  

Πολύσπαστο  με 
ράουλα ή “τρίοπα” 

Διατήρηση της αρχικής  θέσης της 
Τριήρους σε πρώτο στάδιο, 
αφού καλυφθεί για λόγους 
προστασίας και ασφάλειας με 
“αφαιρετό” μουσαμά.  



25 Αιώνες μετά, στο πιο σύγχρονο Ναυπηγείο στο Bahrain 
εφαρμόστηκαν τα Αρχαία Πρότυπα από Ολλανδούς Μηχανικούς  

Πηγή: Royal Haskoning & ACE    





Θουκυδίδης    (455-399 π.Χ.) 
 To παρόν αποτελεί μέρος της ομιλίας του Περικλή (495-429 π.Χ.)  
προς τους Αθηναίους το 431π.Χ. στο πρώτο έτος του Πελοποννησιακού πολέμου, 
για να τους πείσει να επιτεθούν στους Πελοποννήσιους και να έχουν εμπιστοσύνη 
στο ναυτικό τους. 
  
Περικλής  (495-429 π.Χ.) 
«Διότι  η ναυτική εμπειρία είναι κατεξοχήν ζήτημα τέχνης και η άσκηση εις αυτήν δεν 

επιτρέπεται να γίνεται συγχρόνως και όπως τύχει.» 
Μετάφραση Έλληνα Πρωθυπουργού Ελευθέριου Βενιζέλου (1864-1936) 
  
Thukydides  (455-399 B.C.) 
The present quote is a part of Pericleous (495-429 B.C.) speech to the Athenians on 431 

                 B.C. during the first year of the Peloponnesian War, trying to convince them to attack 
                 the Peloponnesians and to trust their navy. 

  
Pericles  (495-429 A.C.) 

“The nautical experience is a matter of art (and it requires training) just like all 
professions and it cannot be studied randomly as a bywork.” 

Translation from ancient Greek by Prime Minister of Greece Eleytherios Venizelos                                         
(1864-1936) 
  
  
Λεονάρντο ντα Βίντσι  (1452-1519 μ.Χ.) 
«Αν έχεις να κάνεις με το νερό, πρώτα συμβουλεύσου την πείρα και μετά την λογική» 
  
Leonardo da Vinci  (1452-1519 A.C.) 
“If you have to contend with water, first consult experience then reason” 

  
  


