Έκθεση 2020 - Πεντήρης
Συντάχθηκε απο τον/την mouseio

ΠΕΝΤΗΡΗΣ
ΜΗΚΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ : 120 εκ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΕΥΗΣ : ΠΕΥΚΟ
Οι πολυήρεις ήταν νέοι (για τότε) τύποι κωπήλατων πολεμικών πλοίων που εμφανίστηκαν
από τον 4ο αιώνα π.Χ. στη Μεσόγειο Θάλασσα, εκτοπίζοντας (σταδιακά και εν μέρει) τις
τριήρεις και αλλάζοντας τη ναυτική πολεμική τέχνη. Τα πλοία έγιναν αυξανόμενα
μεγαλύτερα και βαρύτερα, συμπεριλαμβάνοντας μερικά από τα μεγαλύτερα ξύλινα πλοία
που έχουν ποτέ κατασκευαστεί. Δεν είναι σαφές πότε ακριβώς και πού
πρωτοεμφανίστηκαν. Είναι γνωστό, ωστόσο, ότι κάποια τέτοια πολεμικά (πεντήρεις)
περιέχονταν στο στόλο των Συρακουσών επί τυράννου Διονυσίου Α΄, καθώς και στον
Περσικό στόλο (έως οκτήρεις) κατά την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Κάποια
τέτοια πολεμικά (εξήρεις και επτήρεις), από τη Σιδώνα και την Κύπρο, προστέθηκαν στο
στόλο του μεγάλου στρατηλάτη κατά την πολιορκία της Τύρου. Αυτές οι ναυτικές εξελίξεις
εξαπλώθηκαν (κυρίως) στην Ελληνιστική Εγγύς Ανατολή, αλλά επίσης επεκτάθηκαν και σε
ένα μέρος των στόλων των ναυτικών δυνάμεων της Δυτικής Μεσογείου, ειδικότερα της
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Καρχηδόνας και της Ρώμης.

PENTIRIS
MODEL LENGTH: 120 cm MATERIAL: PINE
Polyheres were new (for that time) types of rowing warships that appeared from the 4th century
BC. in the Mediterranean Sea, displacing (gradually and partially) the triremes and changing the
naval martial art. The ships became increasingly larger and heavier, including some of the
largest wooden ships ever built. It is not clear exactly when and where they first appeared. It is
known, however, that some such warships (pentireis) were within the fleet of Syracuse under
the tyrant Dionysius I, as well as in the Persian fleet (up to eightreme) during the campaign of
Alexander the Great. Some such warships (exireis and sevenreme), from Sidon and Cyprus,
were added to the fleet of the great marshal during the siege of Tyros. These naval
developments spread (mainly) to the Hellenistic Near East, but also extended to a part of the
fleets of the naval forces of the Western Mediterranean, especially Carthage and Rome.
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