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• ιστιοπλοΐα είναι η τέχνη του αρμενίσματος στο νερό (σε θάλασσα ή 

σε λίμνη) χρησιμοποιώντας ως αποκλειστική ή κύρια πηγή ενέργειας 

τον άνεμο 

. 

•  ιστίο + πλους= πλεύση με το πανί. 

 



 
• Η ιστιοπλοΐα είναι το τρίτο κυρίαρχο άθλημα, μετά την κολύμβηση 

και την κωπηλασία στον λεγόμενο ναυταθλητισμό. 
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• Οι ναυτικοί λόγω της χρόνιας ενασχόλησης τους, όπως άλλωστε οι 

περισσότεροι επαγγελματίες, έχουν αναπτύξει τη δικιά τους γλώσσα: 

αυτή της θάλασσας.  

 

• Έτσι τα 

 

• μέρη του σκάφους είναι και αυτά μέρος μια ολόκληρης ειδικής 

ορολογίας που περιλαμβάνει η ναυτική τέχνη.  



 Εξωτερικά 
 

  

 



 

• Πλώρη (Πρώρα): Είναι το 
μπροστινό μέρος ενός σκάφους. 

 

• Πρύμη (Πρύμα): Είναι το πίσω 
μέρος ενός σκάφους. 

 

• Αριστερή Πλευρά: Είναι εκείνη, 
που έχει κανείς αριστερά του, 
όταν κοιτάζει προς την πλώρη 
του σκάφους. 

 

• Δεξιά Πλευρά: Είναι εκείνη, που 
έχει κανείς δεξιά του, όταν 
κοιτάζει προς την πλώρη του 
σκάφους. 

 



 

 

• Προσήνεμη (Σοφράνο): Η 

πλευρά του σκάφους από όπου 

φυσά ο άνεμος 

 

• Υπήνεμη (Σταβέντο): Η αντίθετη 

του ανέμου πλευρά (βρίσκεται 

η μάτσα) 

 



 

 

• Ίσαλος Γραμμή (Load Waterline): 
Είναι η γραμμή της θάλασσας, που 
βρέχει τις πλευρές ενός σκάφους, 
όταν η θάλασσα είναι ήρεμη και το 
σκάφος είναι σε κατακόρυφη θέση.  

 

• Βύθισμα (Draft): Είναι το μέτρο, που 
δείχνει πόσο βυθίζεται ένα σκάφος 
μέσα στο νερό. Εάν το σκάφος έχει 
μεγαλύτερο βύθισμα στην πρύμη, 
παρά στην πλώρη, τότε το λέγεται 
έμπρυμνο. Εάν το σκάφος έχει 
μεγαλύτερο βύθισμα στην πλώρη, 
παρά στην πρύμη, τότε λέγεται 
έμπρωρο.  



 

 

• Βρεχάμενα (Ύφαλα): Είναι το μέρος 

του σκάφους, που βρίσκεται κάτω 

από την ίσαλο γραμμή. 

 

• Έξαλα (Freeboard): Είναι το τμήμα 

του σκάφους, που βρίσκεται πάνω 

από την ίσαλο γραμμή. Υπάρχουν 

τα έξαλα πλώρης, τα έξαλα πρύμης 

και το μέσον ύψος εξάλων. 

 

• .  



 

 

• Μήκος Ισάλου: Είναι το μήκος του 
σκάφους στην ίσαλο γραμμή. 

 

• Μήκος Ολικό (Length Overall): Είναι 
το μήκος του σκάφους, που μετριέται 
από τη μια άκρη της πλώρης μέχρι 
την άλλη άκρη της πρύμης 

 

• Πλάτος Ισάλου (Breadth Waterline): 
Είναι το μέγιστο πλάτος του σκάφους 
στο επίπεδο της ισάλου. 

 

• Πλάτος Μέγιστο (Breadth Maximum): 
Είναι το μεγαλύτερο πλάτος του 
σκάφους, στην περιοχή 
καταστρώματος 



• Καρένα (Καρίνα): Σε γενικές γραμμές, είναι 
η βάση πάνω στην οποία στηρίζεται ένα 
σκάφος. Η καρένα παίζοντας και το ρόλο 
πτερυγίου περιορίζει το ξέπεσμα, βοηθάει 
στο ορτσάρισμα και δίνει ευστάθεια 
πορείας. Τις περισσότερες φορές, στα 
ιστιοπλοϊκά σκάφη, στην περιοχή της 
καρένας, τοποθετείται το απαιτούμενο 
έρμα. 

 

• Έρμα (Σαβούρα): Είναι τα διάφορα βάρη 
(μολύβι ή χυτοσίδηρος), που 
τοποθετούνται στην περιοχή του πυθμένα, 
για να κατέβει το κέντρο βάρους 
χαμηλότερα και να εξασφαλισθεί ή 
απαιτούμενη ευστάθεια στο σκάφος. 



 

 

 

• Έλικα (Προπέλα): Το "κλειδί" της 

πρόωσης ενός μηχανοκίνητου σκάφους 

είναι η έλικα σε συνάρτηση με τη μηχανή 

του. Τα πιο σημαντικά στοιχεία 

απόδοσης μιας έλικας είναι η διάμετρος 

και το βήμα της, σε σχέση με την 

ιπποδύναμη και τις στροφές της 

μηχανής. 

 



 

• Τιμόνι (Πηδάλιο): Είναι μια κάθετη 

επιφάνεια, που τοποθετείται ακριβώς 

στην κεντρική γραμμή του σκάφους, 

στην περιοχή της πρύμης και διευθύνει 

το σκάφος.  

• Σε μεγαλύτερα σκάφη το τιμόνι 

συνδέεται με ειδικό μηχανισμό με τη 

ρόδα τιμονιού. Σε μηχανοκίνητα σκάφη, 

σε περιπτώσεις χρησιμοποίησης 2 

μηχανών, απαιτούνται και 2 τιμόνια. 



 

• Γάστρα (Το κουφάρι): Είναι η 
μορφή και ο όγκος των 
υφάλων του σκάφους δηλ. τα 
πλαϊνά μαζί με τα ύφαλα. 
Υπάρχουν γάστρες με "πλατύ 
πυθμένα", γάστρες τύπου 
"V", γάστρες διπλού, τριπλού 
ή πολλαπλού "V", γάστρες 
"στρογγυλές", καθώς και 
συνδυασμός αυτών. 

 

• Κατάστρωμα (Deck - 
Κουβέρτα): Είναι το οριζόντιο 
τμήμα του σκάφους, που 
στεγάζει το ναυπήγημα. 

 

 

 

 

 

 



 

• Σπιράγιο: Το υπερυψωμένο τμήμα 
του καταστρώματος  πάνω από την 
καμπίνα 

 

• Φάλκα: Είναι η είσοδος στην 
καμπίνα. 

 

• Κόκπιτ (Cockpit, Χαβούζα, Χώρος 
Πηδαλιουχίας - Αναψυχής): Είναι το 
πρυμνιό μέρος διακυβέρνησης ή 
αναψυχής ενός σκάφους ή και 
συνδυασμός των δύο. 

 

• Λαζαρέτα (Lockers): Είναι οι 
αποθήκες του σκάφους που 
βρίσκονται κάτω από το κόκπιτ. 

 

 



Εσωτερικά 

 



• Το σκάφος διαθέτει ένα 
κύριο σαλόνι με 
αναδιπλούμενο τραπέζι, 
τρεις καμπίνες και δύο 
ξεχωριστές τουαλέτες / 
ντους!  
 

• Η master καμπίνα 
βρίσκεται στο μπροστινό 
μέρος του σκάφους και 
διαθέτει ένα μεγάλο διπλό 
κρεβάτι, αποθηκευτικούς 
χώρους και δικό της 
μπάνιο / ντους! 
 
 



 
• Οι πρυμνιές καμπίνες (στο πίσω 

μέρος του σκάφους) διαθέτουν ένα 

διπλό κρεβάτι η κάθε μία. Οι 

καναπέδες του σαλονιού μπορούν 

επίσης να μετατραπούν σε κρεβάτι 

που μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι και 

δύο άτομα. Έτσι, το σκάφος μπορεί 

να φιλοξενήσει  άτομα σε καμπίνες 

και το σαλόνι! 

 



 

• κουζίνα περιλαμβάνει νεροχύτη, 

ψυγείο, κατάψυξη και μεγάλους 

αποθηκευτικούς χώρους τόσο 

πίσω από τον πάγκο και την 

κουζίνα, όσο και κάτω από τους 

νεροχύτες.  

 

• Στο χώρο υπάρχει επίσης chart 

table, με τον πίνακα ελέγχου, 

GPS και VHF ραδιόφωνο και 

CD player! 

 



 

• Σεντίνα: Είναι το τμήμα του σκάφους, 

που βρίσκεται αρκετά χαμηλά, κάτω 

από τα πανιόλα, όπου 

συγκεντρώνονται τα νερά, που 

μπαίνουν ή χύνονται μέσα στο σκάφος. 

 

• Πανιόλα: Είναι το αφαιρούμενο δάπεδο 

πάνω από τις σεντίνες, του εσωτερικού 

χώρου του κύτους. 

 

 



 

• Βάνες: Οι κρουνοί εισαγωγής και εξαγωγής θαλασσινού νερού 

(τουαλέτας, νεροχύτες κτλ). Πρέπει να βρίσκονται σε άριστη 

κατάσταση και πριν τον απόπλου του σκάφους να τις κλείνουμε. 

• Φρακτή (Τοίχωμα, Διάφραγμα, Μπουλμές): Είναι κάθε εγκάρσιο ή 

διάμηκες τοίχωμα, εσωτερικά του σκάφους. Υπάρχουν οι στεγανές 

και οι μη στεγανές φρακτές 



 



 



 



 



 



 



 

• Σταυρός Ιστού: Είναι ένας στύλος, 
που στηρίζεται οριζόντια, κατά το 
εγκάρσιο, πάνω στον ιστό. Από το 
σταυρό περνούν τα παταράτσα. 
Ανάλογα των απαιτήσεων μπορεί 
να χρησιμοποιηθούν 2 ή και 3 
σταυροί. 

 

• Πρότονος: Tο σχοινί που δένεται 
στην πλώρη πλοίου για την 
αντιστήριξη των ιστών του 

 

• Επίτονος: Είναι το συρματόσχοινο, 
που συγκρατεί τον ιστό από την 
ξαρτόριζα της πρύμης. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

• Άλμπουρο ή Κατάρτι : O ιστός 

πλοίου, στύλος μεγάλου ύψους 

από τον οποίο στα μεν 

ιστιοφόρα (ξύλινος) φέρονται τα 

πανιά καθώς και φανός 

ναυσιπλοΐας. 

 

• Μάτσα :Το σιδερένιο 

κατασκεύασμα που κρατάει την 

ποδιά προς πρυμνιού πανιού 



 

• Τζένοα: Είναι το πλωριό πανί, 
που κοτσάρεται στον πρότονο 
και η ποδιά του ξεπερνάει τον 
ιστό. 

 

• Φλόκος: Είναι το πλωριό πανί, 
που κοτσάρεται στον πρότονο 
και η ποδιά του ξεπερνά 
ελάχιστα τον ιστό. 

 

• Μαΐστρα : Mεγάλο τριγωνικό 
πανί που σηκώνεται πίσω από 
το κατάρτι και αποτελεί το 
βασικό πανί προς ιστιοφόρου 
σκάφους 

 

 



ΤΥΠΟΙ ΙΣΤΙΟΦΟΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ 

 

• Sloop: Σκάφος με ένα 

κατάρτι, μία τζένοα και μία 

μαΐστρα. Όταν ο πρότονος 

καταλήγει στην κορυφή του 

καταρτιού τότε το sloop 

λέγεται Masthead 

 

 

• ενώ όταν καταλήγει 

χαμηλότερα (στα 7/8 του 

ιστού) τότε λέγεται Fractional  



• Ketch: Σκάφος με δύο κατάρτια 
από τα οποία το πίσω είναι 
μικρότερο. Το πίσω  κατάρτι 
είναι τοποθετημένο μπροστά 
από τον άξονα του πηδαλίου. 

 

• Πανιά: 

 

• α) Μαΐστρα 

 

• β) Τζένοα (ή δύο φλόκοι) 

 

• γ) Μετζάνα (στο πίσω κατάρτι) 



 

• Yawl (κέλητες): Σκάφος με δύο 

κατάρτια, όπως το Ketch, αλλά 

το πίσω κατάρτι είναι 

τοποθετημένο πίσω από τον 

άξονα του πηδαλίου. 

 

• Πανιά: Ίδια όπως το Ketch. 



 

 

• Cutter: Σκάφος με ένα 

κατάρτι, μία μαΐστρα και 

δύο τζένοες (η μπροστινή 

λέγεται γιάνκυ και η πίσω 

τριγγέτο). Στα σκάφη cutter 

ο ιστός τους είναι πιο 

πρύμα από ότι σε σκάφη 

sloop. 



• 5 – Clipper: Ο τύπος αυτός (φωτ. 7) 
έχει 3,4 ή και 5 κατάρτια. 

 

• Πανιά: 

 

• α) Τριγωνικά πανιά στην πλώρη 
(φλόκους) 

 

• β) Τετραγωνικά πανιά που λέγονται 
γάμπιες 

 

• γ) Τριγωνικά πανιά ενδιάμεσα που 
λέγονται στραλιέρες 

 

• δ) Πανιά σχήματος τραπεζίου στην 
πρύμη που λέγονται ράντες 



 

• Schooner (σκούνα, γολέτα): 
Δικάταρτο σκάφος αλλά με το πίσω 
κατάρτι μεγαλύτερο από το 
μπροστινό. 

 

• Πανιά: 

 

• α) Δύο ή τρεις φλόκοι (ανεμόφλοκος, 
φλόκος, αράπης) 

 

• β) Μαΐστρα που μπορεί να έχει 
τραπεζοειδές σχήμα και ονομάζεται 
ράντα. Στην κορυφή μπορεί να έχει 
και ένα τριγωνικό πανί το οποίο 
ονομάζεται φλίτσι. 



 

 

• Lateen (λατίνι): Σκάφος με ένα 

τριγωνικό πανί το οποίο 

στηρίζεται σε ένα μακρύ ξύλινο 

κοντάρι που λέγεται αντένα. 

Είναι εφεύρεση των Αράβων και 

το συναντάμε κυρίως στην 

Αίγυπτο. 



 

 

 

• Εκτός των παραπάνω 

σκαφών τα οποία είναι όλα 

ενός κήτους (monohull) 

υπάρχουν και ιστιοφόρα με 

δύο κήτη (καταμαράν – 

catmaran), ή με τρία κήτη 

(τριμαράν – trimaran). 



 




