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Οι αποβατικές και αμφίβιες επιχειρήσεις 
αποτέλεσαν αναπόσπαστο κομμάτι του 
πολέμου στη θάλασσα από την πρώτη 
εμφάνιση των πολεμικών στόλων. Από τον 
Τρωικό πόλεμο μέχρι τις επιδρομές των 
Βίκινγκς η μεταφορά πολεμιστών και η 
επιτυχημένη αποβίβασή τους στην εχθρική 
ακτή ήταν ένα πρόβλημα που απασχολούσε 
τους στρατιωτικούς διοικητές.  
 
Οι πρώτες αποβάσεις φαίνεται ότι δεν ήταν 
παρά μια γρήγορη και αιφνιδιαστική 
προσέγγιση στην παραλία που γινόταν με τα 
εκάστοτε κωπήλατα πλοία από όπου, μόλις 
αυτά άγγιζαν την ξηρά, το κωπηλατικό 
πλήρωμα, που ήταν ταυτόχρονα και πολεμιστές, 
πηδούσε στην ξηρά και οργάνωνε την επίθεση ή 
την επιδρομή του. Η μέθοδος αυτή, παρότι 
αρκετά απλή και επιτυχημένη, είχε το 
μειονέκτημα ότι δεν επέτρεπε τη μεταφορά 
μονάδων ιππικού, το οποίο έπρεπε να 
αποβιβαστεί αργότερα από τα σκάφη 
υποστήριξης μαζί με τα υπόλοιπα εφόδια. Οι 
αρχαίοι Αθηναίοι του 5ου αι. π.Χ. είχαν εν μέρει 
αντιμετωπίσει το πρόβλημα μετατρέποντας 
κάποιες τριήρεις σε ιππαγωγά πλοία που όμως 
δεν μπορούσαν να μεταφέρουν παρά λίγα μόνο 
άλογα. Συχνά εμπορικά πλοία μετασκευαζόταν 
σε ιππαγωγά, δεν μπορούσαν όμως να 
πλησιάσουν εύκολα την παραλία λόγω του 
μεγάλου τους βυθίσματος, έτσι προτιμούνταν οι 
εμπορικές γαλέρες που είχαν μικρό βύθισμα 
αλλά μπορούσαν να μεταφέρουν ικανοποιητικό 
φορτίο στο κατάστρωμα ή στο αμπάρι και να 
προσεγγίσουν την ακτή χάρη στα κουπιά τους  
Οι Ρωμαίοι είχαν επίσης χρησιμοποιήσει συχνά 
τα ιππαγωγά πλοία, όπως φαίνεται και σε 
διάφορες απεικονίσεις τους σε ψηφιδωτά, στις 
οποίες τα ζώα αποβιβάζονται με ξύλινες ράμπες 
από το κατάστρωμα στην ξηρά, χωρίς όμως 
αναβάτες. Με τη σειρά τους οι Βυζαντινοί είχαν 
χρησιμοποιήσει διάφορους τύπους πλοίων, 
μεταξύ των οποίων τα χελάνδια, μεγαλύτερες 
δηλαδή γαλέρες, που είχαν αρκετό χώρο για τη 
μεταφορά αλόγων και πολεμιστών. Βασικό 
μειονέκτημα των πλοίων αυτών ήταν το ότι τα 
άλογα έπρεπε πρώτα να κατέβουν με προσοχή 
τις ράμπες και μετά να τα καβαλήσουν οι ιππείς 
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και να μπουν στη μάχη. Τα πρώτα πραγματικά,  
ωστόσο, αποβατικά σκάφη ήταν οι ταρίδες. Αυτά τα 
πλοία, η ονομασία των οποίων προέρχεται από τα 
Αραβικά, γνωστά και ως usserii και chelandre  στα  
Λατινικά, εμφανίζονται κατά το 12ο αιώνα και  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
σχετίζονται με τους στρατιωτικούς εξοπλισμούς που 
είχαν συνοδέψει τις Σταυροφορίες. Η ανάγκη 
μεταφοράς των αλόγων και των ιπποτών από την 
Ευρώπη στη Μέση Ανατολή είχε οδηγήσει στην 
κατασκευή διαφόρων πλοίων, αρχικά μεγάλων 
ιστιοφόρων, που μετέφεραν στα αμπάρια τους 
τόσο ένα μεγάλο αριθμό τόσο αλόγων όσο και 
στρατιωτών, ώστε να αποφεύγεται η μακρά και 
επικίνδυνη χερσαία μετακίνησή τους. Βασική 
πρόοδος ήταν η τοποθέτηση σφραγισμένων 
ανοιγμάτων στην πρύμνη των πλοίων αυτών, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

περίπου μέτρα, με δύο κατάρτια με 
τριγωνικά πανιά (λατίνια) και ένα 
κωπηλατικό πλήρωμα 108 ανδρών 
τοποθετημένο πάνω στο κατάστρωμα. Δύο 
μεγάλες πόρτες στις δυο πλευρές της 
πρύμνης επέτρεπαν τη γρήγορη αποβίβαση 
των αλόγων μαζί με τους αναβάτες τους. 
Γενικά οι ταρίδες αυτές δεν είχαν μεγάλες 
διαφορές από τις σύγχρονες πολεμικές 
γαλέρες, ήταν ωστόσο αρκετά ψηλότερες, 
ώστε να δημιουργούν αρκετό χώρο για τα 
άλογα, καθώς και για την καλύτερη 
ναυσιπλοΐα στη θάλασσα. 
Τα αποβατικά αυτά πλοία, ωστόσο, 
εξαφανίζονται με το τέλος των 
Σταυροφοριών γύρω στο 1300, καθώς ο 
λόγος για τον οποίο κατασκευάζονταν 
ουσιαστικά εξέλιπε, ενώ και το κόστος 
κατασκευής και συντήρησης ήταν μεγάλο. 
Στους επόμενους αιώνες οι ένοπλες 
δυνάμεις θα μεταφέρονται με κανονικά 
μεταγωγικά πλοία και μόνο τον 20ο αιώνα 
θα κατασκευαστούν ξανά αποβατικά σκάφη. 

από όπου μπορούσαν οι ιππότες, πάνοπλοι και 
έφιπποι, να αποβιβάζονται άμεσα. Το πρόβλημα 
του βυθίσματος των μεγάλων αυτών πλοίων, 
ωστόσο, παρέμενε και οι ευφυείς ναυπηγοί 
δημιούργησαν τις ταρίδες, έναν τύπο γαλέρας που 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
μπορούσε να μεταφέρει 30 άλογα στο εσωτερικό 
της. Γνωρίζουμε τις λεπτομέρειες κατασκευής των 
πλοίων αυτών χάρη στα ναυπηγικά συμβόλαιά τους 
που έχουν σωθεί στη Γένοβα και στη Νεάπολη της 
Ιταλίας. Οι ταρίδες αυτές είχαν παραγγελθεί από το 
βασιλιά της Γαλλίας Λουδοβίκο Θ΄ (1246) και το 
βασιλιά της Σικελίας και Νεάπολης Κάρολο Α΄ 
Αδνεγαυό (1274-81) για να χρησιμοποιηθούν στις 
προγραμματιζόμενες Σταυροφορίες τους. Από τα 
δύο συμβόλαια το πιο λεπτομερές είναι το δεύτερο. 
Περιγράφει ένα πλοίο με μήκος 38 και πλάτος 5 
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