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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. 

 

Παταράτσα: Είναι τα ξάρτια, 

που συγκρατούν τον ιστό 

από τις πλευρικές ξαρτόριζες 

και περνούν από το σταυρό ή 

τους σταυρούς του ιστού. 



 



 

 

 

• Ξάρτια: Γενικά, 

είναι τα 

συρματόσχοινα, 

που στηρίζουν 

τον ιστό. 

 



Μπαλατσίνι: Είναι το 

σκοινί, που κρατάει 

το πρυμιό άκρο της 

μάτσας, όταν δεν 

είναι βιραρισμένη η 

μαΐστρα. 





 





 

Κρυφό: Είναι το 

σχοινί, που φερμάρει 

(τεντώνει) τον αετό 

του πανιού. 

 
 
 

Ποδιά (Βάση): Είναι 

η βάση του τριγώνου 

του πανιού, χαμηλά. 





 
Μαΐστρα (Μεγίστη):  

Το πρύμα από τον ιστό, 

πανί του οποίου η ποδιά 

πιάνει στη μάτσα. 

 



• 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 



 



 
Κοτσανέλα: Είναι τα 
εξαρτήματα, που 
στηρίζονται χωρίς κόμπο τα 
μαντάρια, οι σκότες και τα 
σχοινιά. 

 
Βιτζιρέλο: Είναι ο 
μηχανισμός, που βοηθά τον 
χειρισμό των πανιών και με 
το σύστημα γραναζιών που 
διαθέτει, φερμάρει τα 
σχοινιά της ιστιοφορίας. 



 

 

 

Μάτσα (Μπούμα): Είναι ο 

στύλος, που στηρίζεται με 

άρθρωση κάθετα στο κάτω μέρος 

του ιστού και συγκρατεί το πανί. 

 



Μαντάρι: Είναι το σκοινί για το 

βιράρισμα των πανιών. Αρχίζει 

από την κορυφή του πανιού, 

περνά μέσα από το λαιμό του 

ιστού με ράουλο και κατεβαίνει 

προς το κάτω μέρος του ιστού, 

όπου στηρίζεται και λειτουργεί 

στην επιθυμητή θέση. Το μαντάρι 

της τζένοας χρησιμοποιείται και 

σαν ένα είδος κάνιγκαμ 



 

 

Μουδόσχοινα: Είναι μια ή και 

δύο σειρές από μικρά σχοινιά 

(σε διαφορετικά ύψη), 

στερεωμένα πάνω στη μαΐστρα 

και έχουν σκοπό να τη 

στηρίζουν πάνω στη μάτσα, σε 

περιπτώσεις άσχημου καιρού 

και όταν απαιτείται η μείωση της 

επιφάνειάς της. 

 



 

Τσαμαντάλια: Είναι μικρά 

σχοινάκια, που περνούν 

από πορτούζια σε σειρές, 

ραμμένα πάνω στη 

μαΐστρα. 

 

Σιδηρόδρομος: Είναι μια 

μεταλλική λάμα, συνήθως 

διατομής "Π", πάνω στην 

οποία κινείται ένα βαγονάκι 

και χρησιμοποιείται για το 

τριμάρισμα ενός πανιού. 



 

 

• Ο σιδηρόδρομος με το 

βαγονάκι μάς βοηθάει να 

αλλάζουμε τη γωνία, που 

σχηματίζει η μάτσα και η 

μαΐστρα με τη διεύθυνση 

του φαινόμενου αέρα, 

όταν ταξιδεύουμε από 

όρτσα μέχρι 

πλαγιοδρομία  



 
Το βαγονάκι είναι η εύκολη και 
γρήγορη λύση για να 
μειώσουμε το 
κουπαστάρισμα, καθώς και το 
ζόρι στο τιμόνι, ζυγίζοντας 
καλύτερα το σκάφος κοντά στη 
φυσική του ίσαλο.  
Στην ανοιχτή πλαγιοδρομία και 
στην πλαγιοδρομία, 
μεταφέρουμε το βαγονάκι 
κάτω από τη μάτσα, όσο μας 
επιτρέπει το μήκος του 
σιδηροδρόμου, έτσι ώστε 
φερμάροντας τη σκότα, να 
στεγνώσει το πανί. 

 



 

 

 

• Σκότα: Είναι το σκοινί για 

το τριμάρισμα των πανιών, 

που πιάνει στο κάτω 

πρυμνιό άκρο τους. Η 

σκότα της τζένοας 

λειτουργεί και σαν ένα 

είδος άουτχολ. 



 

Η σκότα της μαΐστρας 

είναι ένα σκοινί, που 

με τη βοήθεια ενός 

σιδηροδρόμου με 

βαγονάκι, ανοίγει ή 

κλείνει τη μάτσα στην 

επιθυμητή γωνία με 

την κεντρική γραμμή 

του σκάφους   

 



 
 
Φερμάροντας τη σκότα, η 
μάτσα έρχεται μέσα μέχρι να 
φτάσει σε σημείο παράλληλο 
με την κεντρική γραμμή του 
σκάφους. Στη θέση αυτή, αν 
συνεχίσουμε να φερμάρουμε 
τη σκότα, «στεγνώνουμε» τη 
μαΐστρα, κάνοντάς την πιο 
επίπεδη. Λασκάροντας τη 
σκότα, η μάτσα στρέφεται 
προς την υπήνεμη πλευρά 
του σκάφους και η μαΐστρα 
γεμίζει. 

 

 



 

 

 

Το boom vang είναι 

εκείνο, που ρυθμίζει 

τη γωνία, που 

σχηματίζει η μάτσα με 

το άλμπουρο.  



 
Στις κλειστές πλεύσεις το 
αφήνουμε λάσκα, 
παίρνοντας μόνο τα 
μπόσικα, έτσι ώστε να 
μπορούμε να σηκώνουμε 
ή να κατεβάζουμε τη 
μάτσα μόνο με τη σκότα. 
Στις ανοιχτές πλεύσεις 
φερμάρουμε το boom 
vang στη μέση, όπου το 
twist του αετού είναι 
γύρω στις 5º. 

 



 

 

 

 

Το outhaul είναι ένα σκοινί, 
που πιάνει στο πορτούζι 
της μαΐστρας και φερμάρει 
την ποδιά της προς την 
πρυμιά άκρη της μάτσας  

 

Πορτούζια: Είναι μεταλλικοί 
κρίκοι, που ενισχύουν τις 
τρύπες πάνω στα πανιά. 



 
 
 
Το outhaul ρυθμίζει την 
ποδιά ανάλογα με το 
σχήμα, που θέλουμε να 
δώσουμε στη μαΐστρα. Αν 
το φερμάρουμε, κάνει το 
πανί πιο στεγνό και μειώνει 
τις δυνάμεις, που 
εξασκούνται στο γραντί, τις 
οποίες θα δούμε 
παρακάτω. Όταν το 
λασκάρουμε, το πανί γίνεται 
πιο γεμάτο, πιο βαθύ. 



• Για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της αεροδυναμικής 
δύναμης, η μαΐστρα  

 

• στα πρύμα πρέπει να είναι μέτρια γεμάτη, με το outhaul λίγο 
λασκαρισμένο, ώστε να δημιουργεί μικρές πτυχές στην ποδιά. 

•   

• Στα δευτερόπρυμα, η μαΐστρα πρέπει να είναι γεμάτη, με το 
outhaul λάσκα, σχεδόν τελείως, ώστε να δημιουργούνται 
μεγαλύτερες και περισσότερες πτυχές στην ποδιά. 

•   

• Στα όρτσα και την πλαγιοδρομία, με φαινόμενο άνεμο μέχρι 
μέτριο, το πανί πρέπει να είναι λίγο γεμάτο, ενώ με φρέσκο 
καιρό λιγότερο γεμάτο.  



 

• Με δυνατό αέρα 

 

• λασκάρουμε λίγο το outhaul, φροντίζοντας όμως να μη 
δημιουργηθούν πτυχές στην ποδιά. Ιδιαίτερη σημασία δίνουμε στο 
outhaul, όταν ταξιδεύουμε πολύ κλειστά στο φαινόμενο άνεμο.  

 

• Με αέρα μικρής έντασης η μαΐστρα πρέπει να έχει μέτριο βάθος, το 
οποίο μειώνουμε όσο ο αέρας ανεβαίνει.  

 

• Στις πολύ κλειστές πλεύσεις, το outhaul επιβάλλεται να είναι 
φερμαρισμένο μέχρι τέρμα, οπότε και παρατηρούμε γραμμές στην 
ποδιά, παράλληλες προς τη μάτσα, όταν το γραντί παίζει. 

 



 

Το Cunningham είναι για το γραντί το 

αντίστοιχο του outhaul για τη ποδιά,  

Δεν ρυθμίζει το βάθος του πανιού, 

αλλά τη θέση του μέγιστου βάθους, 

που θέλουμε να δώσουμε στη 

μαΐστρα.  

Το μέγιστο βάθος πρέπει να βρίσκεται 

περίπου στο 1/3 της απόστασης της 

χορδής από το πλωριό μέρος της 

αεροτομής. 

 



 

• Με φαινόμενο άνεμο μεγάλης έντασης στα όρτσα, το μέγιστο βάθος 

μετατοπίζεται προς το πρυμιό μέρος της αεροτομής.  

 

• Φερμάροντας, λοιπόν, το Cunningham φέρνουμε το μέγιστο βάθος 

πλώρα, από το μέσον της χορδής. Για τη σωστή ρύθμιση της θέσης 

του μέγιστου βάθους, έχουμε σαν οδηγό τις πτυχές, που 

σχηματίζονται κοντά στο γραντί και τις γωνίες, που σχηματίζουν οι 

μπανέλες με το πανί.  

 

• Φερμάρουμε το Cunningham, μέχρις ότου εξαφανιστούν οι πτυχές 

στο γραντί και η μαΐστρα στρώσει στις αεροτομές της, από το γραντί 

μέχρι τον αετό, χωρίς να παρουσιάζονται γωνίες στο τέλος της 

τσέπης, στο πλωριό μέρος των μπανέλων.  



• Όταν μειώνουμε ιστιοφορία, λέμε ότι παίρνουμε μούδες, δηλαδή 
μειώνουμε το εμβαδόν των πανιών, όταν ο καιρός φρεσκάρει, το 
σκάφος κουπαστάρει πολύ και το τιμόνι παρουσιάζει μεγάλο ζόρι.  

 

• Για να πάρουμε μια μούδα, 

λασκάρουμε το μαντάρι και μαϊνάρουμε λίγο τη μαΐστρα, μέχρις ότου 
το ποδάρι της μούδας έρθει στο ύψος της μάτσας και ασφαλιστεί στην 
ειδική υποδοχή.  

Στη συνέχεια δένουμε το αντίστοιχο μουδόσκοινο της μούδας, όπως 
δένουμε το outhaul στο πορτούζι της αντίστοιχης μούδας.  



 

 

• Με τα τσαμαντάλια δένουμε με σταυρόκομπο την ποδιά τη μούδας 

γύρω από τη μάτσα. Τέλος, φερμάρουμε με το μαντάρι τη μαΐστρα 

στη νέα θέση.  

 

• Συνήθως τα σκάφη με συμβατική μαΐστρα έχουν δύο ή τρεις σειρές 

μούδες, που επιτρέπουν τη μείωση της ιστιοφορίας κατά 50% 

περίπου, για κάθε σειρά, σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα  

 



Παραγγέλματα 

 
• Φέρμα: τράβα, τέντωσε το σχοινί 

 

• Λάσκα: άφησε, χαλάρωσε το σχοινί 

 

• Βίρα: σήκωσε, ανύψωσε το πανί ή την άγκυρα 

 

• Μάινα: κατέβασε το πανί ή την άγκυρα 

 

• Όρτσα, ορτσάρισε: στρέψε το σκάφος προς την κατεύθυνση του 
ανέμου 

 

• Πόδισε: στρέψε το σκάφος προς την αντίθετη από τον άνεμο 
κατεύθυνση 

 



 

• Αβάρα ή αβαράρισε: απώθησε ή σπρώξε το σκάφος 

 

• Αγάντα: σταμάτα, φρενάρισε, το σχοινί ώστε να μην λασκάρει άλλο 

 

• Αμόλα ή μόλα: λύσε 

 

• Κότσαρε: δέσε, ασφάλισε το σχοινί 

 

• Νέταρε: ξεμπέρδεψε και τακτοποίησε το σχοινί, πανί 

 

• Φούνταρε; Ρίξε την άγκυρα στη θάλασσα 

 




