
Η κωπηλασία. (κυριως η κωπηλασία με ενταση), Το τραβηγμα του κουπιού1.
Το σύνολο των κωπηλατών2.

Σημασία:

· εκ του ἐρέσσω > ερετης

Ετυμολογία:

ο τροπος της ειρεσιας είναι συνάρτηση του μελευθους του σκαφους.

Μικρά σκαφη
Διακυβέρνηση και προωση από ένα ατομο. Κυτταζει προς την πλωρη. αλλαζει 
κατευθυνση με τακουπια.

Μεγαλα σκάφη
Διακυβερνηση με πηδάλιο. Προωση με τα κουπια. Οι ερετες κυττάζουν την πλωρη οπου 
και το πηδλαιο και ο κυβερνητης

Εγκυκλοπαιδικά

λαμνοκόπι  (τo) γεν. λαμνοκοπιού  
ετυμ. < λάμνω + επιτατ. επίθημα -κόπος < κόπτω]
το να δίνει κανείς ώθηση σε βάρκα ή άλλο σκάφος τραβώντας κουπί: 
Φράση :απόκαμε από το  λαμνοκόπι. 
Συν:   κωπηλασία,ειρεσια
Συγγενές : λαμνοκόπος (ο) πρόσωπο που λάμνει, που κωπηλατεί.
Από το ρήμα λάμνω αμετβ. (μόνο σε ενεστ. κ. παρατ.) (αρχαιοπρ.) δίνω ώθηση σε 
σκάφος τραβώντας κουπί: λάμνω  δυνατά ì συν. κωπηλατώ. από το αρχαίο και μ. μεσν. 
< αρχ. ελαύνω . Ήδη ομηρική η φρ. ελαυνω νήα «κινώ πλοίο με τα κουπιά»].

Συνώνυμα

Κάτεργο περνά χρυσοπαλαμισμένο
μ' άρμενα κουπιά και μ' άξια παλικάρια.
Σκούζει ο ναύκληρος λέει των παλικαριώνε:

Τραγούδι

ειρεσία
Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2012
5:13 μμ
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Σκούζει ο ναύκληρος λέει των παλικαριώνε:

«Λάμνετε παιδιά, λάμνετε παλικάρια

να προφτάσουμε κείνο που λάμπει αμπρός μας
κι αν είναι πανί, να είναι του καραβιού μας
κι αν είναι μάλαμα, να είναι των παλικαριώνε
κι αν είναι λυγερή, να είναι του καπετάνιου" .

Remigare> Remeggio < Remo = κουπί
Vogare , 
CANOTTAGGIO  ( μονο η κωπηλασια με κανώ, canoa)

Ιταλικά

Rowing
Αγγλικά

Γαλλικά

Ξενόγλωσσα 

Εικόνες

συγχρονοι ερέτες  

Αναφορές

“πρῶτα μὲν εἰρεσίη, μετέπειτα δὲ κάλλιμος οὖρος”  
Ομήρου Οδύσσεια  11.640; 

“εἰρεσίῃ χρᾶσθαι”
Ηροδότου Ιστοριαι 1.203, 4.110;

“εἰρεσίας ζυγόν”
Σοφοκλέους Αίας  249 (lyr.); 

“εἰρεσία  τῶν τριήρων” Arist.Mete.369b10: metaph., 
“ειρεσία  πτερῶν” 

ΔΙΑΤΟΜΗ ΤΡΙΗΡΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΕΤΩΝ
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“ειρεσία  πτερῶν” 
Λουκιανός.Tim.40; 
παρὰ δ᾽ εἰρεσίᾳ μαστῶν ἕπεται

Ἀστυάναξ 

“εἰρεσίῃ γλώσσης” Dionys.Eleg.4.3.

ξυνέχειν τὴν ειρεσιαν. Συντονισμενοι κωπηλάτες, Th.7.14.

αὐλεῖν εἰρεσίαν
Ρυθμος του αυλού που επαιζε ο τριηραύλης.,

Αιθέρα νήνεμον ερἐσσειν
Επι των ματην πονουντων. 

-Ζηνοβιος παρ. 39 

Θα εβγαζε νοημα αν το "νηνεμον" ηταν "ουριον" δηλ. περιττο να κωπηλατουμε αφου 
μπουμε να παμε με τα πανιά. 
Πιθανον  η ολη παροιμία να ηταν «αιθερα νήνεμον έχομεν, ερέσσειν δει». (Δεν φυσάει,   
πρέπει να τραβήξουμε κουπί). Νόημα: Η δράση καθορίζεται από τις περιστάσεις. 

Υπήρχεν ύπό τα νεύματα τοΰ Κυβερνήτου ο κελευστής, ο οποίος διά τών εκφωνουμένων 

ενδοσίμων: «ρυππαπαί!» και  «ωόπΙ», ήρχιζεν ή ανεστελλεν  την τών κωπών κίνησιν. Τούτων 

δ' έλαυνομένων,  εφρόντιζε καί δια τών κτύπων μετρονομικού χειρεμβόλου, όπερ εκρατεί, 
κανόνιζε τα ρυθμού τό τάχος: 

πολύ μέν διά τον πλουν έν είρεσεία, ήτοι  κατά τα ταξείδια και  κατά την μάχην, 1.

ολίγον δέ καί άναπαυτικόν κατά τό ρόθιον, όταν δηλαδή επρόκειτο περί ελιγμών 

επιθεωρήσεως καί απλής έν γένει επιδείξεως. 

2.

Καί τοΰ κελευστού το μέλημα υπεβοήθει ò παριστάμενος Τριηραύλης, όστις επαιζεν είς τόν 
περιστατικως αρμόζοντα χρόνον ωδήν τινα ειδικής συνθεσεως. 

Περιελάμβανε δε τέλος τό ερετικόν τους απαρτίζοντας τό κυρίως πλήρωμα: προκώπους, 

έπηρέτμους και λοιπούς τών κωπηλατών, ών έκαστος εκάθητο επί μαλακού προσέδρου εις το 

οκείον σέλμα.

9290.70

Δυσκολίες της Ειρεσίας 
Η ειρεσια περιλαμβανε 3 φασεις
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1. Πιάσιμο
Σκυψιμο προς τα εμπρος και ταυτοχρονο σηκωμα του κουπιου (εκτός θαλάσσης)

2. Τραβηγμα
Βυθιση του κουπιου και αρχιζει το τραβηγμα

3. Τελειωμα
Σπρωξιμο του κουπιου (μεσα στη θαλασσα)  ως που να φθασει η κωπη στο στἐρνο του 
ερέτη. Το κουπι ωθει το νερο και προωθει το πλοιο εμπρός (προς την πλατη του ερέτη) 

Οι ερετες καθοντουσαν με την πλατη στραμενη προς την  πλωρη
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Ένα σημαντικό πρόβλημα για ένα πλήρωμα κωπηλατών είναι  η έλλειψη χώρου για να 
μπορούν να κινούνται. Για να πετύχει καλύτερη απόδοση, κάθε κωπηλάτης έπρεπε να 
έχει τη δυνατότητα να τεντώνει τα χέρια σε όλη τους την έκταση σε κάθε κίνηση και να τα 
μαζεύει ως τη λεκάνη, βάζοντας επίπλέον δύναμη με τους μυς των ποδιών. Φυσικά αυτό 
είναι εύκολο με τα κυλιόμενα καθίσματα των σύγχρονων αγωνιστικών πλοίων, όμως 
στην Ολυμπιάδα οι πάγκοι ήταν σταθεροί και η οριζόντια κίνηση κάθε κωπηλάτη ήταν 
περιορισμένη στα 85 εκατοστά. Αυτό σημαίνει ότι κάθε άτομο που υπερέβαινε σε ύψος 
τα 1,72 μέτρα δεν μπορούσε να τεντώσει τα χέρια σε όλη τους την έκταση χωρίς να 
κτυπήσει την πλάτη του μπροστινού του, γι' αυτό, αντί να χαλαρώνει τους μυς του, ο 
κωπηλάτης χρειαζόταν να ξοδεύει ενέργεια κρατώντας την ένταοη.

Ο ερετης επρεπε να εχει καποιο σημειο ανθεκτικο ως αντερεισμα για τα πόδια του. Ειχαν 
λοιπον καποια τσοκαρα καρφωμενα  όπως δειχνει η εικονα . Όμως ηταν μαλλον απιθανο 
να  ειχαν και υποπτέρνιο. Ηταν σαφως ξωφτερνα αφου επρεπε τα ποδια του ερετου 
μπορουν να τραβηχθουν ευκολα.  
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Ο Ναυαρχος ED. J. DE LA GRAVIERE στο « ΙΣTOPIA TOY ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗ 
NΩN» αναφέρει: 
Ό χειρισμός της κώπης παρά τοις άρχαίοις εθεωρείτο το κατ' αρχάς ώς έντιμος υπηρεσία, 
και ο Βιργίλιος εν τή Αινειάδι παριστᾶ ήμῖν την τρωϊκήν νεότητα προθύμως έπιδιδομένην 
εις την άσκησιν ταύτην. Βραδύτερον ὁμως τάς κώπας έχειρίζοντο αιχμάλωτοι παρά δε 
Καρχηδονίοις αργυρώνητοι Αιθίοπες. Άλλ' ἀπό του μεσαίωνος ιδίως άρχεται ή μέλαινα 
της Ιστορίας των ερετών εποχή. Και πρώτον μεν ώς έρέτας μετεχειρίζοντο τους απίστους 
αἰχμαλωτιζομένους εν πολέμω, είτα δε καί τους κοινούς εγκληματίας. Έν Γαλλία, 
διαρκούντων των θρησκευτικών πολέμων, oἱ πλείστοι τών διαμαρτυρομένων, οί εις 
χεῖρας τῶν καθολικῶν περιπίπτοντες, απεστέλλοντο δέσμιοι εις τάς γαλέρας. Έπί 
ολόκληρον σχεδόν αιώνα οίαι σπαρακτικαΙ σκηναί διεδραματίσθησαν, πόσα δάκρυα 
ερρευσαν καί οίαι οιμωγαί μέχρις ουρανοῦ εξεπέμφθησαν εν ταῖς δυσχερώς 
ελαυνομέναις εκείναις γαλέραις !  Άνά δύο άλυσόδετοι επί τών σελμάτων του κάτεργου 
ol δύσμοιροι ερέται έχειρίζοντο μετά κόπου τάς μακράς καί βαρείας κώπας' εν τω 
μεσαίω δέ της νηος διαδρόμῳ εύταξίαι, oι comites, περιδιέβαζον άγριωποί, και το 
βούνευρον εσύριζεν επί της γυμνής ωμοπλάτης τών δυστυχών ερετών...
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