ΣΧΟΙΝΙΑ – ΚΟΜΠΟΙ – ∆ΕΣΙΜΑΤΑ
Ένα σκάφος χωρίς πανιά, χωρίς µηχανή, χωρίς κουπιά, ακόµη και χωρίς τιµόνι θα µπορούσε
ίσως να τα καταφέρει να βρει µια λύση να ταξιδέψει Ε{ναι αδύνατο όµως αυτό να γίνει χωρίς
σχοινιά.
Τα σχοινιά αρχικό χωρίζονται σε στριφτό και πλεχτό. -Τα στριφτό κατασκευάζονται από απλό
νήµατα που στρίβονται συνήθως προς τα δεξιό. Πολλά στριµµένα νήµατα µαζί{ σχηµατίζουν
τα κλώσµατα ή σφυλότσα. Αρκετό σφυλότσα µαζί στριµµένα αντίθετα από τα νήµατα
σχηµατίζουν τα έµπολα και τέλος τρία συνήθως έµπολα στριµµένα όπως τα νήµατα µας
κάνουν ένα στριφτό σχοινί.
Τα πλεχτό σχοινιά κατασκευάζονται κι αυτό από νήµατα που πολλά µαζί{ πλεγµένα σε σχήµα
κοτσίδας (σε πολλές
περιπτώσεις µπορεί και να
µην ε{ναι πλεγµένα)
σχηµατίζουν το εσωτερικό
περίβληµα, που στη συνέχεια
σκεπάζεται µε ένα εξωτερικό
περίβληµα πλεγµένο σε
σχήµα κοτσίδας. Τα πλεχτά
σχοινιά είναι πιο εύκαµπτα
από τα στριφτό και δεν
κάνουν εύκολα βερίνες
(ανάποδες βόλτες).
Παλαιότερα όλα τα σχοινιά
κατασκευάζονταν από
φυτικές ίνες και ήταν
στριφτό. Σήµερα τα
περισσότερα σχοινιά που
Εικ 1 Σχοινιά
χρησιµοποιούµε είναι
συνθετικό και πολλά απ αυτό
πλεχτά.
Τα συνθετικό σχοινιά µπορεί να είναι από νάιλον, που είναι πολύ δυνατό αλλά έχουν
ελαστικότητα και χρησιµοποιούνται συνήθως για αγκυρόσχοινα και για µπαρούµες και
πρυµάτσες, από πολυεστερικές ίνες, που είναι λίγο πιο αδύνατες από τις νάιλον, αλλά έχουν
πολύ µικρή ελαστικότητα και χρησιµοποιούνται συνήθως για σκότες και µαντάρια, τέλος από
ίνες πολυπροπυλενίου που είναι λιγότερο δυνατό από τα αλλά δύο και επιπλέει στη θάλασσα
(πράγµα συνήθως επικίνδυνο), επίσης είναι πολύ ευαίσθητο στις ακτίνες του ήλιου. Είναι
όµως παρά πολύ φθηνό και είναι χρήσιµο για σχοινί γενικής χρήσης.
Αυτό που κάνει τα συνθετικά σχοινιά δυνατότερα από τα φυτικό, είναι ότι υπάρχει δυνατότητα
να κατασκευασθούν από συνεχείς ίνες άσχετα µε το µήκος τους.
-Όλα τα σχοινιά θέλουν τακτική συντήρηση για να διατηρήσουν τις ιδιότητές τους όσο γίνεται
περισσότερο. Η υγρασία, το αλάτι και ο ήλιος είναι οι χειρότεροι εχθροί τους. Τα συνθετικά

σχοινιά είναι πολύ ανθεκτικότερα σ αυτούς τους εχθρούς άλλα επηρεάζονται από τις χηµικές
ουσίες και τη θερµότητα.
Όλα τα σχοινιά πρέπει µετά τη χρήση να πλένονται µε γλυκό νερό και αφού στεγνώσουν, να
φυλάγονται σε ξερό και καλό αεριζόµενο µέρος, κατά προτίµηση κρεµασµένα για να αερίζεται
η επιφάνεια τους.
'Ένας άλλος εχθρός του σχοινιού (που συνήθως τον παραβλέπουµε) είναι το ξέφτισµα της
άκρης. Αυτό µπορούµε να το προλάβουµε µε το γνωστό φίµωµα ή µε το κόψιµο της άκρης
εφόσον είναι συνθετικό σχοινί και τέλος σαν πρόχειρη λύση µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε
ταινία µονωτική.
'Ένα σχοινί οποιασδήποτε ποιότητας είναι άχρηστο όταν δεν ξέρουµε να το χρησιµοποιήσουµε
και επικίνδυνο όταν νοµίζουµε ότι ξέρουµε ή αυτοσχεδιάζουµε.
Η σωστή γνώση λίγων κόµπων είναι καλύτερη από τη συσσώρευση γνώσης αναρίθµητων και
σπάνιων στη χρήση.
Κάθε κόµπος έχει συγκεκριµένα προτερήµατα άλλο και ελαττώµατα που πρέπει να το
ξέρουµε. Η απλή γνώση κατασκευής µόνο του κόµπου είναι χειρότερη από την άγνοια.
Κοινό χαρακτηριστικό των περισσότερων κόµπων είναι ότι γίνονται γρήγορα, είναι στέρεοι
και λύνονται εύκολα µόνο όταν εµείς το θελήσουµε.
ΚΟΜΠΟΙ (Χρήση, Σχήµατα)
ΗMΙ∆EΣMOΣ (Τσακιστή ή µετζοβόλτα) Συνήθως το πρώτο βήµα ή η κατάληξη (ασφάλεια)
ενός κόµπου~ ∆εν πρέπει να χρησιµοποιείται µόνος του σαν ολοκληρωµένος κόµπος εκτός αν
επαναληφθεί.
ΟΚΤΑΚΟΜΠΟΣ {ΟΧΤΑΡΙ): Κατάλληλος για την άκρη των σχοινιών που δε ν θέλουµε να
ξεπεράσουν από κάποια τρύπα ή τροχαλία. Λύνεται εύκολα
ΣΤΡΟΦΗ ΜΕ ΤΣΑΚΙΣΤΕΣ: Κατάλληλος για πρόχειρο δέσιµο σε κάποιο πάσσαλο
Προσωρινός κόµπος
που µπορεί να σιγουρευτεί µε περισσότερες τσακιστές αλλά θέλει αρκετό χρόνο για να λυθεί,
χωρίς όµως δυσκολία.
ΣΤΑΥΡΟΚΟΜΠΟΣ: Ενώνουµε δύο σχοινιά ίδιου πάχους. ΠΡΟΣΟΧΗ όµως: αν ενταθεί
πολύ δεν λύνεται εύκολα (καλύτερα να κάνουµε ποδόδεσµο ) και αντίθετα, αν γίνεται σε
νάιλον σχοινιά γλιστράει (οι ασφάλειες βοηθούν).
ΨΑΛΙ∆ΙΑ: ∆ένεται γρήγορα και είναι κατάλληλη για προσωρινό δέσιµο σε κάποιον άξονα ή
πάσσαλο στην προκυµαία. ΠΡΟΣΟΧΗ το σκάφος κάνει ακριβώς τις κινήσεις που κάνουµε για
να την χαλαρώσουµε. . Αν λοιπόν δέσουµε το σκάφος µας χρειάζονται τσακιστές για
ασφάλεια.
ΚΑΝΤΗΛΙΤΣΑ: Η πείρα θα µας δείξει ότι η καντηλίτσα είναι κόµπος µε απεριόριστες
εφαρµογές στη θάλασσα. Λύνεται πολύ εύκολα όσο και αν ενταθεί
ΠΟ∆Ο∆ΕΣΜΟΣ: Κατάλληλος για το ένωση δύο σχοινιών ανόµοιου πάχους. Ο καλύτερος
κόµπος για ένωση δύο σχοινιών (έστω και όµοιου πάχους) που πρόκειται να ενταθούν πολύ
και µετά θα χρειαστεί να λυθούν. Ο ευκολότερος κόµπος στο λύσιµό του. Καλό είναι να
κάνουµε διπλό ποδόδεσµο για ασφάλεια.

ΟΡΜΙΟ∆ΕΣΜΟΣ - ΨΑΡΟΚΟΜΠΟΣ: ∆εν υπάρχει πιο σίγουρος κόµπος για την ένωση δύο
σχοινιών έστω και αν γλιστρούν -άλλωστε µε αυτόν ενώνουν τις πετονιές του ψαρέµατος.
Είναι όµως σχεδόν αδύνατον να λυθεί
ΣΦΕΝ∆ΟΝΗ: Είναι αφάνταστο το πόσες φορές χρειάζεται να κοντύνουµε ένα σχοινί µέσα
στο σκάφος. Η σφενδόνη είναι η καλύτερη λύση. Επίσης µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε ένα
φθαρµένο σχοινί κάνοντας αυτόν τον κόµπο. Καλό είναι πάντα να χρησιµοποιείται µε
ασφάλειες.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Πάντα πρέπει να θυµόµαστε ότι κάθε επαφή µε γωνιακή προεξοχή ή ακόµα
και κάθε κόµπος, αφαιρεί µεγάλο ποσοστό από την αντοχή του σχοινιού µας.
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