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ΠΡΟΛΟΓΟ  

Ζ πηπρηαθή απηή εξγαζία απνηειεί ηελ θνξχθσζε ησλ ζπνπδψλ κνπ ζην Σ.Δ.Η. 

Λάξηζαο, Παξάξηεκα Καξδίηζαο, ηκήκα ρεδηαζκνχ θαη Σερλνινγίαο Ξχινπ θαη Δπίπινπ 

θαη απνηειεί εξγαζία έξεπλαο θαη θαηαγξαθήο, πνπ πεξηγξάθεη αλαιπηηθά ηα ζηάδηα 

παξαγσγήο μχιηλνπ παξαδνζηαθνχ πινηαξίνπ θαη ηελ παξνπζηάδεη φπσο εθαξκφδεηαη ζηνλ 

ηαξζαλά ηνπ θπξίνπ Αζαλάζηνπ Βιάκε, ν νπνίνο εδξεχεη ζηελ χξν. Δπηπιένλ 

παξνπζηάδεηαη ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηεο μπινλαππεγηθήο.    

 Με ηελ ππνζηήξημε ηνπ θαζεγεηή κνπ Γξ. Μαληάλε Γεσξγίνπ, θαη εδψ ζα ήζεια λα 

ηνλ επραξηζηήζσ πνιχ γηα αθφκε κία θνξά, κνπ δφζεθε ε επθαηξία λα «ζεξγηαλίζσ» ζηνπο 

ρψξνπο ησλ ηαξζαλάδσλ, λα αληαιιάμσ απφςεηο κε ηνπο μπινλαππεγνχο θαη ηνπο κάζηνξεο, 

λα ζπκκεξηζηψ ηελ αγσλία ηνπο γηα ην αχξην θαη ην θπξηφηεξν, λα αληηιεθζψ ην κεγάιν 

κέγεζνο ηεο ηέρλεο ηεο μπινλαππεγηθήο.        

 ην πξψην θεθάιαην δίλεηαη κηα ζπλνπηηθή εηθφλα ηεο ηζηνξίαο ηεο χξνπ θαη ε 

επαθή ησλ θαηνίθσλ κε ηελ λαπηηιία απφ ηελ 3
ε
 ρηιηεηία π.Υ., ζην δεχηεξν θεθάιαην 

παξνπζηάδεηαη ε λαππεγηθή δξάζε ηνπ λεζηνχ θαηά ηνλ 19
ν 

αηψλα, ζην ηξίην θεθάιαην 

παξνπζηάδνληαη ηα πιηθά ηεο λαππεγηθήο, αθνινπζεί ην ηέηαξην θεθάιαην φπνπ αλαιχνληαη 

νη κέζνδνη ζρεδηαζκνχ μχιηλσλ πινηαξίσλ, ην πέκπην θεθάιαην παξνπζηάδεη ηα  πθηζηάκελα 

θαξλάγηα ηεο χξνπ, ζην έθην θεθάιαην αλαιχνληαη ηα ζηάδηα ζρεδηαζκνχ θαη θαηαζθεπήο 

μχιηλνπ παξαδνζηαθνχ πινηαξίνπ ζε μπινλαππεγείν ηεο χξνπ θαη ηέινο ζην έβδνκν 

θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηνπ θιάδνπ ζηε 

χξν.            

 Θα ήζεια  λα ηνλίζσ ηνλ ραξαθηήξα ηεο εξγαζίαο απηήο θαη λα επηζεκάλσ ηνλ ζθνπφ 

ηεο. αθψο ε κειέηε κνπ ζηεξίρζεθε ζε επηζηεκνληθά θείκελα, φκσο ην θπξηφηεξν κέξνο ηεο 

εξγαζίαο απηήο ζηεξίρζεθε ζηελ πξαθηηθή εθαξκνγή θαη ζηελ πινπνίεζε ησλ ζεσξηψλ 

απηψλ ζηνλ ηαξζαλά ηνπ θ. Βιάκε Αζαλάζηνπ θαη ζεσξψ πσο ζε κηα επνρή φπνπ ην 

επάγγεικα ηνπ μπινλαππεγνχ ηείλεη λα εθιείςεη, ε εξγαζία απηή απνηειεί κία δσληαλή 

καξηπξία.            
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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 

Αηζζάλνκαη ηελ αλάγθε λα επηζεκάλσ ηελ απέξαληε επγλσκνζχλε κνπ ζηε κεηέξα 

κνπ ηακαηνχια θαη ζηα αγαπεκέλα κνπ αδέξθηα Μαξγαξίηα, Φιψξα θαη Γηάλλε γηα φια 

φζα κνπ έρνπλ πξνζθέξεη ζηε δηάξθεηα ησλ καζεηηθψλ θαη θνηηεηηθψλ κνπ ρξφλσλ θαη ηελ 

ακέξηζηε ππνζηήξημή ηνπο ζε θάζε κνπ επηινγή.       

 Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο εθθξάδσ ζηνλ μπινλαππεγφ θ. Αζαλάζην Βιάκε γηα ηελ 

αληδηνηειή πξνζθνξά ηνπ, γηα ηνλ ζεκαληηθφ ρξφλν πνπ κνπ αθηέξσζε θαη ηηο πνιχηηκεο 

πιεξνθνξίεο πνπ κνπ κεηέδσζε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπγγξαθήο απηήο γηαηί ρσξίο ηελ 

βνήζεηα ηνπ δελ ζα ήηαλ δπλαηή ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο εξγαζίαο απηήο.   

 ε απηφ ην ζεκείν, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ γηα αθφκε κηα θνξά  ηνλ επηβιέπνληα 

θαζεγεηή κνπ θ. Γεψξγην Μαληάλε γηα ηελ εκπηζηνζχλε θαη ηελ αθηέξσζε πνιχηηκνπ 

ρξφλνπ ψζηε λα νινθιεξσζεί ε εξγαζία απηή.       

 Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο εθείλνπο πνπ ζπλέβαιιαλ ζηελ εξγαζία απηή 

θαη ηδηαίηεξα ηνπο μπινλαππεγνχο  θ. Εψξδν θαη  θ. Μαπξίθν πνπ ν  θαζέλαο κε ηελ 

μερσξηζηή ηδηφηεηά ηνπ θαη κε ηνλ δηθφ ηνπ ηξφπν έβαιε ην ιηζαξάθη ηνπ γηα ηελ πεξάησζε 

ηεο εξγαζίαο απηήο. 
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ΔΙΑΓΩΓΗ 

Ζ ειιεληθή παξαδνζηαθή λαππεγηθή ηέρλε-επηζηήκε έρεη ηηο ξίδεο ηηο πνιχ βαζηά ζην 

ρξφλν θαη ζεσξεηηθά μεθηλάεη απφ ηα νκεξηθά ρξφληα. κσο ε πξαγκαηηθή εμέιημε ηεο 

μπινλαππεγηθήο ηερληθήο εθηείλεηαη ηξεηο αηψλεο πίζσ θαη ζηακαηάεη απφηνκα θαη θάπσο 

άδνμα, ζηηο κέξεο καο.          

 Ζ εθεπξεηηθφηεηα ηνπ θαξαβνκαξαγθνχ πνπ θαηαζθεχαδε κφλνο ηνπ ηα εξγαιεία κε 

ηα νπνία ζα έρηηδε χζηεξα ηα πιενχκελα ηνπ, ε ζβειηάδα ζηελ αληίιεςε ηνπ θαη ηελ 

ηθαλφηεηα λα πξνζαξκφδεη, λα κεηαζθεπάδεη θαη λα νινθιεξψλεη έλα έξγν, ην ίδην ην 

αληηθείκελν θαη ε δνπιεηά πνπ πξννξίδεηαη λα εθηειέζεη, φια ζπλεγνξνχλ ζηελ εθηίκεζε φηη 

πξφθεηηαη γηα αηφθηα επηζηήκε.        

 Απφ ηα κέζα πεξίπνπ ηεο Μεζνιηζηθήο επνρήο παξαηεξνχληαη επαθέο ησλ λήζσλ ησλ 

Κπθιάδσλ κε ηελ Ζπεηξσηηθή Διιάδα, εμάγνληαο εθαηζηηνγελή πεηξψκαηα φπσο νςηδηαλφ 

απφ ηε Μήιν γηα ηελ θαηαζθεπή ιίζηλσλ εξγαιείσλ θαη φπισλ. Αξγφηεξα, θαηά ηελ 

Νενιηζηθή, φηαλ ηα πινία έγηλαλ αζθαιέζηεξα, άξρηζε λα απμάλεηαη ν πιεζπζκφο ησλ 

Κπθιάδσλ θαζψο θαη ην εκπφξην, εμάγνληαο ζκχξηδα ηεο Νάμνπ, κάξκαξν ηεο Πάξνπ θαη ηεο 

Νάμνπ θαη ζηε ζπλέρεηα κπξνχηδηλα εξγαιεία, εκθαλίδνληαο κηα πξψηκε αλάπηπμε ηεο 

κεηαιινπξγίαο. Ζ δηαβίσζε ζηα Κπθιαδνλήζηα δελ ήηαλ δηφινπ εχθνιε. Έηζη, νη λεζηψηεο 

έγηλαλ εθεπξεηηθνί θαη αλέπηπμαλ πξψηκε ηερλνινγία θαηαζθεπάδνληαο γξήγνξα θαη αζθαιή 

πισηά κεηαθνξηθά κέζα, ζπάδνληαο ηνλ απνκνλσηηζκφ ηνπο θαη αληηζηξέθνληαο ηνπο φξνπο, 

παίξλνπλ ζηα δηθά ηνπο ρέξηα θάζε πξσηνβνπιία ζρέζεσλ θαη επαθψλ κε ηνλ έμσ θφζκν. 

 Με ηε λαππεγηθή θαη ηελ λαπζηπινΐα απνθηνχλ κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ ζπνπδαίεο 

εκπεηξηθέο γλψζεηο, κε ηηο νπνίεο πξνζπάζεζαλ θαη πέηπραλ λα επηιχζνπλ δχζθνια ηερληθά 

πξνβιήκαηα λαππεγηθήο, θαηνξζψλνληαο λα θαηαζθεπάζνπ αμηφπηζηα κεγάισλ δηαζηάζεσλ 

πινία, θαηάιιεια φρη κφλν γηα αζθαιή αθηνπινΐα, αιιά θαη γηα πιεχζε ζε αλνηρηέο 

ζάιαζζεο φπσο ε Μεζφγεηνο.         

 Ζ πνιηηηζηηθή παξάδνζε ή πνιηηηζηηθή δεκηνπξγία, είλαη ην ίδην πξάγκα πεξίπνπ, 

απηφ πνπ νλνκάδνπκε πην απιά «Πνιηηηζκφ». Γηα ην πεξηερφκελν απηνχ ηνπ φξνπ έρνπλ 

δηαηππσζεί αηειείσηεο ζεσξεηηθέο ζπδεηήζεηο. Ο πνιηηηζκφο είλαη απνθιεηζηηθφ πξνλφκην 

ηνπ αλζξψπνπ, πνπ απνβιέπεη ζηελ θάιπςε βαζηθψλ νξγαληθψλ αλαγθψλ ηνπ αλζξψπνπ, κηα 

«θνηλσληθή πξνζαξκνγή ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ» θαη έηζη πξνζεγγίδεηαη ην νπζηαζηηθφ 

πεξηερφκελν ηνπ φξνπ.          

 Μηα κνξθή πνιηηηζκνχ αλαπηχρζεθε ζηνπο ρψξνπο, φπνπ επηζθεπάδνληαη θαη 

θαηαζθεπάδνληαη, κηθξά θαη κεγάια μχιηλα ζθάθε, δειαδή ζηα θαξλάγηα. Απηέο νη κηθξέο 
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κνλάδεο, ακέζσο κεηά ηνλ Β΄ Παγθφζκην πφιεκν, απνηέιεζαλ ηελ αξρή ηνπ λαππεγηθνχ 

ζαχκαηνο ζηελ Διιάδα θαη ζπλδένληαη άξξεθηα κε ηελ πνιηηηζκηθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

ηεο.             

 Γηα δηάθνξα λαππεγηθά θέληξα φπσο ε χξνο θαη νη πέηζεο, ηα πξάγκαηα έρνπλ 

αιιάμεη θαη αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα, πξνζπαζψληαο λα επηβηψζνπλ θαη λα 

θξαηήζνπλ ηελ θιεξνλνκηθή ηνπο ηέρλε ςειά, παξά ηελ αδηαθνξία ηεο Πνιηηείαο. Οη 

μπινλαππεγνί πνπ έρνπλ απνκείλεη είλαη ειάρηζηνη θαη ε μπινλαππεγηθή ζηελ Διιάδα 

θηλδπλεχεη λα βξεζεί ζηελ αθάλεηα. 
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Κεθάιαην 1 
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          1. Η λήζνο ύξνο 

1.1 Γεληθά ηνηρεία  

  Ζ χξνο αλήθεη ζην λεζησηηθφ ζχκπιεγκα ησλ Κπθιάδσλ θαη ζχκθσλα κε ηε 

κπζνινγηθή παξάδνζε νη Κπθιάδεο πήξαλ ην φλνκά ηνπο απφ ηηο νκψλπκεο Νχκθεο,  ηηο 

νπνίεο κεηακφξθσζε ζε βξάρνπο ν Πνζεηδψλαο γηαηί επέζπξαλ ηελ νξγή ηνπ. Λέγεηαη, φκσο, 

πσο νλνκάζηεθαλ έηζη θαη απφ ηε ιέμε «Κχθινο», είηε επεηδή νη άλεκνη πνπ θπζνχλ 

νξκεηηθνί ζηελ πεξηνρή αλάγθαδαλ ηα πινία λα πεξηζηξέθνληαη, είηε γηαηί εθηείλνληαη γχξσ 

απφ ηε Γήιν, ην ηεξφ γελέζιην λεζί ηνπ Απφιισλα, ζε έλα λνεηφ θχθιν.   

 Ζ λήζνο χξνο έρεη αλάγιπθν, κε πνιιά πςψκαηα θαη κηθξέο θνηιάδεο θαη αθηέο. 

Δθηφο απφ ζπκπαγή νηθηζηηθφ φγθν πνπ ζρεκαηίδνπλ ζηελ αλαηνιηθή αθηή ε Δξκνχπνιε θαη 

ε Άλσ χξνο, ππάξρνπλ πνιπάξηζκνη δηάζπαξηνη νηθηζκνί πνπ ζρεκαηίδνπλ αξθεηνχο 

αζθαιείο φξκνπο. Έρεη έθηαζε 84 ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα θαη αθηνγξακκή ζρεδφλ 90 

ρηιηφκεηξα. Δίλαη ην πνιππιεζέζηεξν λεζί ηνπ ζπκπιέγκαηνο ησλ Κπθιάδσλ θαη ε 

πξσηεχνπζα Δξκνχπνιε είλαη ε κεγαιχηεξε πφιε θαη πξσηεχνπζα ηνπ λνκνχ Κπθιάδσλ, 

ζπγθνηλσληαθφ, δηνηθεηηθφ θαη εκπνξηθφ θέληξν.      

  Ζ  πξψηε ηζηνξηθή αλαθνξά γίλεηαη απφ ηνλ κεξν πνπ ηελ αλαθέξεη σο «πξίε» 

πιεζίνλ ηεο Γήινπ θαη ηελ απνθαινχζε απφ ηφηε σο «δίπνιηο», δειαδή είρε δχν πφιεηο: ηελ 

Πνζεηδσλία θαη ηε Φνηληθή. Οη πξψηνη θάηνηθνη ηνπ λεζηνχ ήηαλ Φνίληθεο, εμ’ νπ θαη ην 

φλνκα χξνο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ «Οπζχξα» (επηπρήο) ή ην «πξ» (βξάρνο).   

 Μεηά ην ηέινο ηνπ αξραίνπ θφζκνπ, νη βαξβαξηθέο επηδξνκέο θαη ε κάζηηγα ηεο 

πεηξαηείαο, πνπ ζεκαδεχεη ην ρψξν ηνπ Αηγαίνπ γηα πνιινχο αηψλεο, νδεγνχλ ηνλ  θφζκν ηεο 

χξνπ λα ηελ εγθαηαιείςεη θαη λα ηελ νδεγήζεη  ζηελ παξαθκή. Με ηελ θαηάιπζε ηνπ 

Βπδαληίνπ απφ ηνπο Φξάγθνπο ην 1204, ε χξνο ππάγεηαη ζηελ Δλεηηθή θπξηαξρία θαη 

πεξηιακβάλεηαη ζην Γνπθάην ηνπ Αηγαίνπ. Σελ ίδηα πεξίνδν νηθίδεηαη ε Άλσ χξνο. Καηά ηε 

Λαηηλνθξαηία, ε πιεηνςεθία ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο απνδέρεηαη ην θαζνιηθφ δφγκα, δηαηεξεί 

φκσο ηελ ειιεληθή γιψζζα.        

 ήκεξα απνηειεί έλα  λεζί κε μερσξηζηφ δηθφ ηνπ ρξψκα θαη δελ κπνξεί λα εληαρζεί 

ζηα ηππηθά Κπθιαδνλήζηα. Έρεη γξαθηθφηεηα, αιιά θαη αξρνληηά πνπ δεη αθφκα θαη ζήκεξα. 

Έρεη ηζηνξία πνπ ράλεηαη ζηα βάζε ησλ αηψλσλ θαη θηάλεη κέρξη ηηο απαξρέο ηνπ Κπθιαδηθνχ 

Πνιηηηζκνχ ζηηο αξρέο ηεο ηξίηεο ρηιηεηίαο π.Υ. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BB%CE%BF%CF%82
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1.2 Ο Κπθιαδίηεο ησλ αξραίσλ ρξόλσλ  

Κάπνπ ζηα κέζα ηηο 7εο ρηιηεηίαο θάλεη ηελ εκθάληζε ηνπ ν άλζξσπνο ηνπ Αηγαίνπ, ν 

Κπθιαδίηεο, θάλνληαο ηελ πην εηξεληθή επαλάζηαζε πνπ γλψξηζε πνηέ ην αλζξψπηλν γέλνο, 

«ηε Νενιηζηθή Δπαλάζηαζε», ην πέξαζκα δειαδή ηνπ αλζξψπνπ, απφ ην ζηάδην ηνπ 

ηξνθνζπιιέθηε, ζην ζηάδην ηνπ θαιιηεξγεηή θηελνηξφθνπ, κε ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζε 

κφληκν ζπλνηθηζκφ. Σν ηπραίν απνηχπσκα ηεο παηεκαζηάο ηνπ ζηε ιάζπε έδσζε ηελ 

έκπλεπζε πσο απηφ ην πιηθφ κπνξνχζε εχθνια λα δψζεη θη απηφο κε ηα ρέξηα ηνπ ζρήκαηα 

θαη κνξθέο. Ζ ηερληθή σο θαίλεηαη δελ άιιαμε κέρξη ζήκεξα. 

Γηα ηηο αλάγθεο ηηο θαιιηέξγεηαο, ν αξραίνο Κπθιαδίηεο θαηαζθεπάδεη αμίλεο, 

πειέθεηο, ζκίιεο, δξεπάληα, γνπδηά απφ ζθιεξή πέηξα θαη απφ ηνλ πεξίθεκν νςηδηαλφ ηε 

καχξε ζθιεξή πέηξα ηεο Μήινπ, θάλεη ην πξψην ηνπ μπξάθη. Έξεπλεο θαη πεηξακαηηθά 

ηαμίδηα πνπ έγηλαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα απέδεημαλ φηη ην πξψην ηαμίδη ζην Αηγαίν έγηλε 

πηζαλφηαηα, κ’ έλα “θαξπδφηζνπθιν” ηελ ηαπεηλή παππξέιια κε ζθνπφ λα κεηαθεξζεί 

νςηδηαλφο απφ ηε Φπιαθσπή ηεο Μήινπ πξνο ηελ Αξγνιίδα. Οη Κπθιαδίηεο είλαη θαηεμνρήλ 

λαπηηθνί θαη ζηα πεξηζζφηεξα Κπθιαδνλήζηα έρνπλ αλαπηπρζεί αμηφινγνη νηθηζκνί θαη 

αθξνπφιεηο. 

 

 

                                                              Εικ.  1.2.1: Πέηξσκα νςηδηαλνχ. 

 

                                                              Εικ.  1.2.2: Λεπίδεο νςηδηαλνχ. 

 Οη Kπθιαδίηεο έγηλαλ γξήγνξα πνιχ θαινί λαπηηθνί θαη κε ηα θαξάβηα ηνπο 

ηαμίδεπαλ γηα λα γλσξίζνπλ άιινπο πνιηηηζκνχο, θαζψο θαη γηα λα αληαιιάμνπλ ηα πξντφληα 
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ηνπο. Ήηαλ δειαδή θαινί έκπνξνη, αιιά θαη γεσξγνί, θηελνηξφθνη, ςαξάδεο θαη θπλεγνί. 

Καηνηθνχζαλ ζε κηθξέο πφιεηο πνπ ζηελ αξρή ήηαλ ρηηζκέλεο ζηηο παξαιίεο θαη αξγφηεξα 

ζηηο πιαγηέο ησλ ιφθσλ, ίζσο γηα λα αηζζάλνληαη πην αζθαιείο. Σα ζπίηηα ηνπο ήηαλ κηθξά κε 

ηνίρνπο απφ πέηξεο θαη ιάζπε θαη ζηέγεο απφ μχιηλα δνθάξηα, θαιάκηα θαη πειφ. 

Αλάινγα κε ηα επξήκαηα ησλ αλαζθαθψλ νλνκάζηεθαλ θαη νη δηάθνξεο πνιηηηζηηθέο 

θάζεηο ηνπ Πξσηνθπθιαδηθνχ Πνιηηηζκνχ. Ζ ζεκαληηθφηεξε πεξίνδνο ηνπ Κπθιαδηθνχ 

Πνιηηηζκνχ είλαη απηή πνπ νλνκάζηεθε απφ ηα επξήκαηα ζηελ Κέξν θαη ηε χξν, 

Πνιηηηζκφο Κέξνο-χξνο (2700-2000 π.Υ.).  

Δίλαη ε επνρή πνπ ε δσή ζηηο Κπθιάδεο αιιάδεη. Παξαηεξείηαη πξφνδνο ζε φινπο 

ηνπο ηνκείο, πνπ αληηθαηνπηξίδεηαη ηφζν ζηελ θνηλσληθή νξγάλσζε φζν θαη ζηελ 

ηερλνινγηθή εμέιημε αιιά θαη ζηελ θαιιηηερληθή έθθξαζε. Οη θάηνηθνη δνπλ ζε 

νξγαλσκέλνπο νηθηζκνχο, αζρνινχληαη κε ην εκπφξην, ηελ αιηεία θαη ηε γεσξγία. Tα αγγεία 

πιάζνληαλ ζην ρέξη, κηα θαη ε ρξήζε ηνπ θεξακηθνχ ηξνρνχ δελ ήηαλ αθφκα γλσζηή ζηελ 

Διιάδα. Σα πην ζπλεζηζκέλα ζρήκαηα ήηαλ ππμίδεο (“θνπηάθηα” γηα θνζκήκαηα), 

θξαηεξίζθνη, αξχβαιινη, αζθνί, θσληθά θχπειια, θχιηθεο θ.ά. 

                                            

1.3  Αλαζθαθέο από ηνλ αξραηνιόγν Υξήζην Σνύληα 

Σα πξψηα βάζηκα ζεκάδηα δσήο ζηε χξν, έγηλαλ γλσζηά απφ ηελ αξραηνινγηθή 

έξεπλα θαη αλάγνληαη ζην ηέινο ηεο λενιηζηθήο πεξηφδνπ θαη ζηελ αξρή ηνπ ραιθνχ (4000 - 

3000 π.Υ.). Σελ 3ε ρηιηεηία π.Υ. αλαπηχζζεηαη ζηνλ θπθιαδηθφ ρψξν έλαο απφ ηνπο 5 

κεγάινπο πνιηηηζκνχο ηνπ θφζκνπ, ν πεξίθεκνο Κπθιαδηθφο πνιηηηζκφο πνπ δηεζλψο έρεη 

νλνκαζηεί απφ ηνπο εηδηθνχο: «Ο Πνιηηηζκφο Κέξνπ-χξνπ». 

Καηά απηήλ ηελ πεξίνδν παξαηεξείηαη κηα ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζην 

λεζί. Δπξήκαηα απνθαιχπηνπλ ζηνηρεία δσήο γεσθηελνηξφθσλ θαη ςαξάδσλ, κε έληνλε 

πνιηηηζηηθή δεκηνπξγία θαη ζπλερψο απμαλφκελεο ζρέζεηο κε ηνλ έμσ θφζκν. Έρνπκε 

δεκηνπξγία νρπξσκέλσλ νηθηζκψλ ζε πεξηνρέο πξφζθνξεο γηα θαιιηέξγεηα θαη θνληά ζηε 

ζάιαζζα . 

Απφ ηνλ Κπθιαδηθφ πνιηηηζκφ δελ ζψζεθαλ θαζφινπ γξαπηά θείκελα. Γηα ηνλ ηξφπν 

πνπ δνχζαλ θαη ηελ ηέρλε ηνπο καζαίλνπκε απφ ηα αγγεία, ηα εηδψιηα, ηα φπια, ηα εξγαιεία 

θαη ηα θνζκήκαηα πνπ βξίζθνπλ νη αξραηνιφγνη ζηηο αλαζθαθέο. Οη αλαζθαθέο ην 1894 απφ 

ηνλ αξραηνιφγν Υξήζην Σνχληα ζηηο πεξηνρέο Υαιαλδξηαλή θαη Καζηξί ηεο χξνπ θέξνπλ 

ζην θσο νηθηζκφ, απνδεηθλχνληαο φηη ε χξνο  είρε θαηνηθεζεί ήδε απφ ηνπο πξντζηνξηθνχο 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%AE&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%AF_%CE%A3%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
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ρξφλνπο πεξίπνπ απφ ην 3.000 π.Υ.  Αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη  ζηελ αξραηνινγηθή πεξηνρή 

Υαιαλδξηαλή βξέζεθαλ πεξηζζφηεξνη απφ 600 ηάθνη κε θηεξίζκαηα, ελψ ζην Καζηξί 

βξέζεθε νρπξσκέλνο νηθηζκφο κε ζεκαληηθή αζηηθή θαη εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα.  

 

 

Εικ. 1.3.1:Αεξνθσηνγξαθία Πξσηνθπθιαδηθνχ νηθηζκνχ Καζηξηνχ χξνπ κε ηνλ ζχγρξνλν μεξφηνηρν ηεο πεξίθξαμεο. 

θσηνγξάθεζε Κ. Ξεληθάθεο 

 

Αλάκεζα ζηα επξήκαηα ηνπ νηθηζκνχ βξέζεθαλ απνζεθεπηηθά αγγεία κε πιαζηηθή 

δηαθφζκεζε, θσληθά θχπειια, ιίζηλα ηξηβεία, νζηά αηγνεηδψλ, εξγαιεία απφ νςηδηαλφ ηεο 

Μήινπ θαη αληηθείκελα θαζεκεξηλήο ρξήζεο, θαζψο θαη ππμίδεο  κε έληππε θαη εγράξαθηε 

δηαθφζκεζε ηα νπνία θαη ζπληεινχλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ εμαγσγηθνχ εκπνξίνπ ησλ 

Κπθιάδσλ. 

Αλακθηζβήηεηα ηα ζεκαληηθφηεξα πξντφληα ηνπ Κπθιαδηθνχ πνιηηηζκνχ είλαη ηα 

εηδψιηα, ηα νπνία βέβαηα πξνέξρνληαη απφ φιεο ζρεδφλ ηηο Κπθιάδεο, βξέζεθαλ θαηά 

εθαηνληάδεο, είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ δηάθαλν κάξκαξν ηεο Πάξνπ θαη παξηζηάλνπλ ηα 

πεξηζζφηεξα γπλαηθείεο κνξθέο. Γελ ιείπνπλ βέβαηα θαη ηα εηδψιηα αληξηθψλ κνξθψλ, θαζψο 

θαη ηα εηδψιηα πνπ παξηζηάλνπλ κνπζηθνχο. Παξά ηελ θάπνηα ζρεκαηνπνίεζε ησλ κνξθψλ 

ηα θπθιαδηθά εηδψιηα απνπλένπλ δσληάληα θαη δχλακε. Τπνζηεξίρζεθε πσο απεηθνλίδνπλ 

ζεφηεηεο, παιιαθίδεο, λχκθεο θαη ήξσεο, παηρλίδηα ή καγηθά πεξίνπηα (θπιαρηά). Πνιινί 

εξεπλεηέο πηζηεχνπλ πσο ν ραξαθηήξαο ηνπο ήηαλ θαζαξά ιαηξεπηηθφο θαη πσο 

ηνπνζεηνχληαλ καδί κε ην λεθξφ γηα λα ηνλ ζπληξνθεχνπλ θαη λα ηνπ ζπκπαξαζηαζνχλ ζην 

ζάλαην θαη ζηε κεηαζαλάηηα δηαδηθαζία.     
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                                                Εικ. 1.3.4: Μνξθέο Κπθιαδηθψλ εηδσιίσλ 

Πνιιά απφ ηα επξήκαηα ησλ αλαζθαθψλ θπιάζζνληαη ζην Δζληθφ Αξραηνινγηθφ 

Μνπζείν ηεο Αζήλαο, ζην Μνπζείν Κπθιαδηθήο Σέρλεο (Γνπιαλδξή) θαη ζην Αξραηνινγηθφ 

Μνπζείν ηεο χξνπ. 

 

1.4 Σα ηεγαλόζρεκα ηεο ύξνπ  

 

Εικ. 1.4.1: Σεγαλφζρεκν πξσηνθπθιαδηθφ ζθεχνο απφ ηελ χξν ηεο ΠΚ Δπνρήο. Δζληθφ Αξραηνινγηθφ Μνπζείν, αξ. 

4974.Φση Γ. Βήρνο. 

 

Αλάκεζα ζηα πήιηλα ζθεχε μερσξίδνπλ ηα ηεγαλφζρεκα πνπ ζπκίδνπλ ηεγάληα θαη γη’ 

απηφ νλνκάζηεθαλ έηζη θαη απνηεινχλ  ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ πνιηηηζκνχ Κέξνπ – χξνπ. Σν 

θαζέλα απφ απηά θέξεη δηαθνξεηηθή εγράξαθηε δηαθφζκεζε θαη ηα κνηίβα πνπ ηα 

δηαθνζκνχλ είλαη εκπλεπζκέλα απφ ηνλ θφζκν ηεο ζάιαζζαο  φπσο ε ζπείξα, πνπ ζπκίδεη ηα 

θχκαηα, ν ήιηνο θαη ηα αζηέξηα πνπ ζπκίδνπλ ηνλ ζαιάζζην αζηεξία, ελψ ζηελ θαηψηαηε 

εζσηεξηθή ηνπ επηθάλεηα ε ζρεκαηηθή κνξθή ελφο πινίνπ.     

 Οη απφςεηο δηίζηαληαη σο πξνο ηελ ρξεζηηθφηεηα ησλ ζθεπψλ απηψλ,  νξηζκέλνη 
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αξραηνιφγνη πηζηεχνπλ πσο ρξεζίκεπαλ γηα θαζξέθηεο, γεκίδνληαο ηελ εζσηεξηθή ηνπο 

θνηιφηεηα κε λεξφ, ελψ απνδίδνληαη θαη ρξήζεηο φπσο ηχκπαλα γηα ηειεηέο, δίζθνη 

πξνζθνξψλ ή αθφκα ζθεχε γηα ηελ παξαγσγή θαη θχιαμε αιαηηνχ. 

Οκνηψκαηα θαξαβηψλ, απφ κφιπβδν πνπ έρνπλ βξεζεί ζηε Νάμν αληίζηνηρνπ ζην 

ζρήκα απηψλ πνπ εηθνλίδνληαη ζηα ηεγάληα. Μαθξφζηελα, ρσξίο βαζηά θαξίλα, κε κηα 

πξνεμνρή ζηελ πιψξε, κε πξχκε πςσκέλε θαη έκβιεκα έλα ςάξη απφ ην νπνίν αησξνχληαλ 

θνξδέιεο, κνηάδνπλ λα ζρίδνπλ ηα λεξά κε ηελ ηαρχηεηα ησλ θνππηψλ πνπ αλάινγα κε ηηο 

παξαζηάζεηο είλαη απφ 16 σο 20 ζε θάζε πιεπξά. Πξνθαλψο ηφζνη ζα ήηαλ θαη νη θσπειάηεο  

θαη γηα λα ππάξρεη ζέζε γηα θάζε θσπειάηε, ελψ ην κήθνο ηνπ πινίνπ ζα πξέπεη λα έθηαλε 

πεξί ηα 20 κ πεξίπνπ.  

Αλεμάξηεηα απφ ηελ ρξήζε πνπ είραλ απηά  ηα πήιηλα ζθεχε απνδεηθλχνπλ ηελ ζρέζε 

ηνπ λεζηνχ κε ηελ λαππεγηθή θαη καξηπξνχλ ηελ επίδνζε ησλ θαηνίθσλ ηεο χξνπ ζηε 

λαπηηιία . 

 

1.5 Αεξνδπλακηθή θαη πδξνδπλακηθή ησλ πξσηνθπθιαδηθώλ πινίσλ 

πνπ εηθνλίδνληαη ζηα ηεγαλόζρεκα ζθεύε ηεο ύξνπ 

Οη εγράξαθηεο παξαζηάζεηο «πνιπθψπσλ» πινηαξίσλ ζηα πξσηνθπθιαδηθά 

ηεγαλφζρεκα ζθεχε έρνπλ πξνθαιέζεη δηρνγλσκία ζε αξραηνιφγνπο θαη εξεπλεηέο: ην 

ππεξπςσκέλν άθξν ησλ πινίσλ αλαπαξηζηά ηελ πιψξε ή ηελ πξχκλε ηνπο; Οη ππνζηεξηθηέο 

ηεο πξψηεο άπνςεο επηθαινχληαη ηελ θαηεχζπλζε ηνπ ςαξηνχ πνπ βξίζθεηαη πάλσ ζην ςειφ 

ηνπο άθξν. Κακία άπνςε φκσο δελ ζηεξίδεηαη ζε κηα λαππεγηθή ή πδξνδπλακηθή πξνζέγγηζε.

 Έρνληαο πίζσ ηνπο παξάδνζε 4.000 εηψλ, ηα θπθιαδίηηθα ζθάθε είλαη πνιχ 

εμειηγκέλα γηα ηελ επνρή ηνπο. Αζθαιψο φθεηιαλ λα εμππεξεηνχλ βαζηθέο θαη δηαθνξεηηθέο 

αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ, πξψηα φκσο έπξεπε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζπλζήθεο λαπζηπινΐαο 

ζην αλεκνδαξκέλν Αηγαίν. Δάλ δερζνχκε φηη, ράξε ζην ππεξπςσκέλν άθξν ηνπ, ην πινίν 

αληηκεησπίδεη ηνπο επηθίλδπλα ηζρπξνχο αλέκνπο αιιά θαη ηνπο εθκεηαιιεχεηαη επλντθά γηα 

λα βειηηψζεη ηελ πιεχζε ηνπ, ηφηε πξέπεη λα ηαπηίζνπκε ην ρακειφ άθξν κε ηελ πιψξε θαη 

ην ςειφ κε ηελ πξχκλε. Απηή ε απφπεηξα ησλ Κπθιαδηηψλ λα ηηζαζέςνπλ ηνπο αλέκνπο πξνο 

φθειφο ηνπο ράξε ζε κηα ππεξπςσκέλε πιαηηά επηθάλεηα ίζσο είλαη κηα πξψηε ρξήζε 

«παληνχ» ζην Αηγαίν. ζν γηα ηελ απεηθφληζε ηνπ ςαξηνχ, αλ δελ είλαη παξάζηαζε ηνπ 

ζεξάκαηνο, ηφηε ζα κπνξνχζε θάιιηζηα λα πξφθεηηαη γηα αλεκνδείθηε, ζαλ απηνχο πνπ 

βιέπνπκε θαη ζήκεξα ζηηο ζηέγεο ησλ ζπηηηψλ ηεο Μπθφλνπ. 
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Εικ. 1.4.2: Άπνςε ηνπ ιηκαληνχ ηεο χξνπ, 20νπ αη. 
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2. Αλάπηπμε λαπηηιίαο ζηε ύξν  

2.1 Η ύξνο ην πξώην εκπνξηθό ιηκάλη ηεο Διιάδαο 

Ζ θαηαζηξνθή ηεο Υίνπ ην 1822, αιιά θαη νη δηψμεηο ησλ Διιήλσλ ζηε άκν, ηε 

κχξλε, ηηο Κπδσλίεο, ηε Ρφδν, ηα Φαξά, ηελ Κάζν θαη ην Ατβαιί ηεο Μηθξά Αζίαο, 

πξνθάιεζαλ έλα καδηθφ πξνζθπγηθφ θχκα ζηε χξν. Λφγσ ησλ θαζνιηθψλ ρξηζηηαλψλ πνπ 

δνχζαλ εθεί, δελ είρε ππνζηεί ηηο θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο ηνπ πνιέκνπ ηεο αλεμαξηεζίαο 

έηζη νη πξφζθπγεο βξήθαλ ζηε χξν ζρεηηθή αζθάιεηα ιφγσ ησλ πξνλνκίσλ πνπ είρε 

παξαρσξήζεη ε Πχιε ζην λεζί αιιά θαη ησλ θπζηθψλ  ραξηζκάησλ  ηνπ λεζηνχ, φπσο ην 

κεγάιν, αζθαιέο απφ ηνπο αλέκνπο ιηκάλη ζα δεκηνπξγήζνπλ ηελ πξψηε πφιε θαη ην πξψην 

ιηκάλη ηεο λεφηεξεο Διιάδαο, ηελ Δξκνχπνιε θαη ζα εγθαηαζηήζνπλ εδψ ηηο λαπηηθέο θαη 

εκπνξηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο. Έηζη ζην πξψην κηζφ ηνπ 19νπ αηψλα έγηλε ε ίδξπζε 

λαππεγείσλ θαη ηαξζαλάδσλ.         

 Σν 1826, φηαλ ε λέα πφιε άξρηζε λα αλαπηχζζεηαη απφ ην εκπφξην θαη ηελ λαπηηιία, 

νη δεκνγέξνληεο απνθαζίδνπλ νκφθσλα λα αθηεξψζνπλ ηε λέα πφιε ζην Κεξδψν αιιά θαη 

ην Λφγην ζεφ Δξκή. Σελ νλνκάδνπλ Δξκνχπνιε. Γξήγνξα ε πφιε εμειίρζεθε ζε ζπνπδαίν 

λαπηηθφ θαη εκπνξηθφ ζηαζκφ. Μέζα ζε ιίγα ρξφληα κεηαηξάπεθε ζε πξψην ιηκάλη ηεο ρψξαο 

κε έληνλε θαιιηηερληθή θαη πνιηηηζηηθή θίλεζε. Γηα πνιιέο δεθαεηίεο ππήξμε ην θέληξν ηνπ 

εκπνξίνπ γηα φιε ηελ Διιάδα θαη ηα παξάιηα ηεο Μ. Αζίαο.    

  

                           

              Εικ. 2.1.1: Άπνςε ηνπ ιηκαληνχ ηεο χξνπ ζε επηζηνιηθφ δειηάξην ησλ αξρψλ ηνπ 20νπ αη. 

. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/1822
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AC%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BC%CF%8D%CF%81%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CE%B4%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%82
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Σν 1833 αθξηβψο 11 ρξφληα απφ ηε ζηηγκή πνπ έθηαζαλ νη ξαθέλδπηνη πξφζθπγεο ζην 

λεζί ρηίδνπλ ην πξψην Γεκφζην Γπκλάζην ηεο ειεχζεξεο Διιάδαο. Σν 1830 ηδξχνληαη νη 

πξψηεο Λέζρεο ηεο χξνπ. Σελ ίδηα επνρή εθδίδεηαη ζηελ Δξκνχπνιε ε πξψηε μελφγισζζε 

εθεκεξίδα πνπ εκθαλίζηεθε ζηελ Διιάδα. Δίλαη ε «Μέιηζζα» πνπ ζπληάζζεηαη ζε ειιεληθά 

θαη γαιιηθά. Σελ ίδηα επνρή ηδξχεηαη ην πξψην εξγνζηάζην βπξζνδεςίαο, φπνπ φπσο ιέγεηαη 

έθαλε ηδίξν 1.0000.000 δξρ. φηαλ ν πξνυπνινγηζκφο ηεο ππφινηπεο Διιάδαο ήηαλ κφιηο 

900.000 δξρ..           

 Ζ ίδξπζε άιισλ εξγνζηαζίσλ θαη βηνηερληψλ ζπκβάιινπλ ζην λα γίλεη ε Δξκνχπνιε 

ε πξψηε βηνκεραληθή πφιε ηεο ρψξαο. Καη αθνινχζσο ε Δξκνχπνιε γίλεηαη ην πξψην ιηκάλη. 

Υηίδνληαη ηεξάζηηεο απνζήθεο θαη ηεισλείν, λα αλαθέξνπκε εδψ φηη  ε ζεκειίσζε ηνπ έξγνπ 

έγηλε επίζεκα απφ ηνλ ίδην ηνλ ζσλα.        

 Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα μέλα πινία πηάλνπλ κφλν χξν απ’ φπνπ γίλεηαη θαη ην 

δηακεηαθνκηζηηθφ εκπφξην κε ηελ ππφινηπε Διιάδα, Ρσζία θαη Αλαηνιή. Σε λαπηηιηαθή 

αλάπηπμε ηε ρξσζηάεη ε Δξκνχπνιε θαηά θχξην ιφγν ζηε δξάζε ηεο εηαηξείαο «Διιεληθή 

Αηκνπινΐα» πνπ ηδξχεηαη ην 1856 πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ πξηαλνχο θαη Κάζηνπο αιιά θαη 

ζηα λαππεγεία ηεο, ηνπο πεξίθεκνπο Σαξζαλάδεο, πνπ ηξνθνδνηνχζαλ φιε ηελ Διιάδα κε 

πινία. Τπνινγίδεηαη φηη απηή ηελ επνρή λαππεγήζεθαλ  ζηνπο πξηαλνχο ηαξζαλάδεο πάλσ 

απφ 2000 πινία, ελψ ην 1893 ζα δεκηνπξγεζεί θαη ην πξψην ζηδεξέλην ειιεληθφ αηκφπινην.

 Έηζη ζηα κέζα ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα ε Δξκνχπνιε είλαη ην κεγαιχηεξν λαπηηιηαθφ, 

βηνκεραληθφ θαη εκπνξηθφ θέληξν ηεο ρψξαο. Ζ γέθπξα πνπ ζπλδέεη ηελ Αλαηνιή κε ηε 

Γχζε. ια απηά ηελ ζπξψρλνπλ πξνο ηα εκπξφο. Σν φλνκά ηεο μεθεχγεη απφ ηα ζηελά φξηα 

ηνπ Αηγαίνπ θαη αθνχγεηαη ζηηο κεγάιεο πξσηεχνπζεο ηεο Δπξψπεο. Ζ αθηηλνβνιία ηνπ 

πινχηνπ θαη ηνπ πλεχκαηνο δεκηνπξγεί ην πξψην ηνπξηζηηθφ ξεχκα πξνο ηελ Διιάδα. 

Ζ Δξκνχπνιε έκειιε λα παίμεη πξσηαξρηθφ ξφιν ζηελ νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζηηθή 

δσή ηνπ ηφπνπ, ζ’ νιφθιεξν ην 19ν αηψλα, φηαλ ε ππφινηπε Διιάδα ζηέλαδε αθφκα θάησ 

απφ ην ηνπξθηθφ γηαηαγάλη. 
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Εικ.  2.1.2: Άπνςε ηνπ ιηκαληνχ ηεο χξνπ, 20νπ αη. 

 

2.2 Άλζηζε λαππεγηθήο ζηελ ύξν  

Αλακθηζβήηεηα ε ηέρλε ηεο λαππεγηθήο ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμχ ησλ αξραηφηεξσλ ηεο 

αλζξσπφηεηαο θαη φια ηα επξήκαηα, έπεηηα απφ αξραηνινγηθέο ζθαπάλεο ησλ δχν ηειεπηαίσλ 

αηψλσλ, απνδεηθλχνπλ πσο θάζε ειιεληθφ πέιαγνο έζθπδε απφ ζαιαζζηλά ζθαξηά θαη νη  

λεζηψηεο έκειιε λα γίλνπλ ηθαλνί λαπηηθνί θαη ζαιάζζηνη έκπνξνη.    

 ια ηα πξναλαθεξζέληα γεγνλφηα θαζηζηνχλ ην λεζί εηνηκνπφιεκν ζε κηα κεγάιε 

επηρεηξεκαηηθή κάρε, ην θαζέλα απφ ηα γεγνλφηα  πξνζζέηεη θαη θάηη γηα λα ρηηζηεί έλα 

πξαγκαηηθφ καπζσιείν μχιηλσλ ζθαξηψλ ζηα παξάιηα ηνπ θαη νη θάηνηθνη ηνπ πνπ απνηεινχλ 

ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ησλ λαππεγείσλ ξίρλνληαη ζηνλ  αγψλα γηα επηβίσζε θαη είλαη νη ίδηνη 

πνπ θηάλνπλ ηελ ειιεληθή μπινλαππεγηθή ζην απφγεηo ηεο κέζα ζηνπο ζπξηαλνχο 

ηαξζαλάδεο.          

 ηελ έιεπζε ησλ πξνζθχγσλ απφ ηελ Υίν ην 1822 νθείιεη ην λεζί ηε δεκηνπξγία θαη 

ηελ αλάπηπμε ησλ λαππεγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ γηα πνιιέο δεθαεηίεο απνηέιεζαλ ηνλ 

νηθνλνκηθφ πλεχκνλα ηνπ λεζηνχ θαη θηλεηήξηα δχλακε ζηελ αλάπηπμε ηνπ λαπηηθνχ 

εκπνξίνπ θαη ησλ λαππεγείσλ απνηέιεζαλ ηα ρηψηηθα θεθάιαηα πνπ επελδχζεθαλ εδψ.

 εκαληηθέο κεηαηνπίζεηο πιεζπζκψλ παξαηεξνχληαη ζηηο πεξηνρέο ηνπ Αηγαίνπ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο επαλάζηαζεο θαη ζηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ. Μέζα ζε απηφ ην θιίκα, 

αξθεηνί λαππεγνί κεηαλαζηεχνπλ θαη αλνίγνπλ θαηλνχξηα λαππεγεία ζηνπο ηφπνπο πνπ 



Πηπρηαθή εξγαζία ηεο Γαθλά Υξπζάλζεο 

 24 

2011 

εγθαζίζηαληαη. Ζ χξνο είλαη έλαο απφ ηνπο ηφπνπο πνπ ηδξχεηαη πιεζψξα λαππεγείσλ ηελ 

πεξίνδν απηή θαη κε ηελ ζπνπδαηφηεξε λαππεγηθή δξαζηεξηφηεηα.    

 

                

Εικ.  2.2.1: Άπνςε ηνπ ιηκαληνχ ηεο χξνπ, 20νπ αη. 

Ζ πεξίνδνο ηεο αθκήο θξάηεζε κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα. ηε δεθαεηία 1830 – 

1840 ε λαππεγηθή ζηε χξν αλαπηχρζεθε ξαγδαία εμαηηίαο ηεο άλζηζεο ησλ λέσλ εκπνξηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Σν 1824 έρνπκε ηηο πξψηεο καξηπξίεο γηα λαππεγήζεηο ζηε χξν, ελψ ην 

1845 ηα λαππεγεία ηεο χξνπ θαιχπηνπλ έθηαζε 12.000 m
2
 θαη απαζρνινχλ 1.500 εξγάηεο. 

Σα πινία πνπ λαππεγνχληαη ζην λεζί θαηά ηελ δεθαπεληαεηία 1843-1858 αλέξρνληαη ζε 909.

  

 

                           

Εικ.  2.2.2: Άπνςε ηνπ ιηκαληνχ ηεο χξνπ, 20νπ αη. 
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2.3  Παξάγνληεο παξαθκήο ηεο λαππεγηθήο δξάζεο ζηε ύξν   

Απφ ην ηέινο ηνπ 19νπ αηψλα ε “Αξρφληηζζα ησλ Κπθιάδσλ” αξρίδεη λ’ 

απνδπλακψλεηαη. Ζ παξαθκή ηεο άξρηζε κε ην άλνηγκα ηνπ Ηζζκνχ ηεο Κνξίλζνπ, κε 

απνηέιεζκα ηελ αλάδεημε άιισλ εκπνξηθψλ θέληξσλ, φπσο ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά. 

 Ζ χξνο παχεη πιένλ λα είλαη ην πξψην ιηκάλη ηεο ρψξαο θαη ηα μχιηλα ηζηηνθφξα 

ράλνπλ δηαξθψο έδαθνο ζε ζρέζε κε ηα αηκνθίλεηα μχιηλα θαη ζηε ζπλέρεηα απφ ηα 

ζηδεξέληα ζθάθε. Ζ αλάπηπμε ηεο αηκνπινΐαο έθαλε ην ιηκάλη ηεο χξνπ ιηγφηεξν ζεκαληηθφ 

(λσξίηεξα ηα ηζηηνθφξα έθαλαλ πάληα ζηαζκφ ζην λεζί γηα αλεθνδηαζκφ), ελψ θαη ε δηψξπγα 

ηεο Κνξίλζνπ ηξνπνπνίεζε ηνπο ζαιάζζηνπο βνξξά-λφηνπ θαη ζπληέιεζε επίζεο ζηε κείσζε 

ηεο ζεκαζίαο ηνπ ιηκαληνχ.           

 Σν 1850 – 1853 γίλνληαη νη πξψηεο απφπεηξεο κεηαζθεπήο θαη λαππήγεζεο μχιηλσλ 

αηκφπινησλ ζηε χξν θαη ην 1893 ρηίδεηαη ην πξψην ζηδεξέλην πινίν. Ο ηερληθφο 

εθζπγρξνληζκφο φκσο δελ εδξαηψζεθε ζηα λαππεγεία ηνπ λεζηνχ αιιά θαη ν αξηζκφο ησλ 

πινίσλ πνπ θαηαζθεπάδνληαλ, κεηψλνληαλ ρξφλν κε ην ρξφλν.    

 Με ηελ αλαηνιή ηνπ 20νπ αηψλα θαη ηε δηαξθή αλάπηπμε ηεο Αζήλαο ζε λέα 

πξσηεχνπζα ηεο ρψξαο θαη ηνλ Πεηξαηά λα γίλεηαη ην πξψην ιηκάλη, πνιινί ζπξηαλνί 

βηνκήραλνη, έκπνξνη θαη ηξαπεδίηεο κεηαθφκηζαλ ζηελ πξσηεχνπζα, κεηαθέξνληαο ζηγά ζηγά 

εθεί θαη ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο.        

 Ο καξαζκφο ηεο λαππεγηθήο μχιηλσλ πινίσλ ζπλερίζηεθε ζηαδηαθά σο ηνλ Β΄ 

Παγθφζκην πφιεκν. Ζ παξαθκή παξνπζηάδεηαη θπξίσο ζην κέγεζνο θαη ζηνλ αξηζκφ ησλ 

ζθαθψλ πνπ ρηίδνληαλ παξά ζηελ ηέρλε ηεο μπινλαππεγηθήο. Ο Β΄ Παγθφζκηνο πφιεκνο 

θαηέζηξεςε ηελ Δξκνχπνιε θπξίσο αθνχ πέζαλαλ 8.000-9.000 άλζξσπνη απφ πείλα θαη 

ινηκνχο αιιά θπξίσο απφ ηηο θαθνπρίεο ησλ Ηηαιψλ.     

 Ο πξαγκαηηθφο φκσο καξαζκφο ηεο μπινλαππεγηθήο έγηλε αηζζεηφο κέζα ζηελ πξψηε 

κεηαπνιεκηθή δεθαεηία θαη απηφ γηαηί ηελ πεξίνδν απηή απινπνηνχληαη αξθεηά ζηνηρεία ζηελ 

θαηαζθεπή, θαζψο νη πεξηζζφηεξνη ηχπνη ησλ ειιεληθψλ παξαδνζηαθψλ ζθαθψλ δελ 

θαηαζθεπάδνληαη πηα θαη ε εμαθάληζή ηνπο γίλεηαη ζηαδηαθά.     

 Ζ ειιεληθή μπιεία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη δελ είλαη ηφζν πνηνηηθή, φζν ήηαλ ζηελ 

πξνεγνχκελε πεξίνδν. Δπίζεο, ηα ειεθηξηθά εξγαιεία πνπ αληηθαηέζηεζαλ ηα παξαδνζηαθά 

ρεηξνθίλεηα εξγαιεία λαη κελ είραλ σο απνηέιεζκα ηε ζπληνκφηεξε θαη επθνιφηεξε εξγαζία, 

αιιά κεηνλεθηνχζαλ σο πξνο ηελ θαηαζθεπή.       

 Οη αιιαγέο ήηαλ ηφζν έληνλεο πνπ αξθεηά απφ ηα παξαδνζηαθά ζθάθε δελ ππάξρνπλ 

http://el.wikipedia.org/wiki/20%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
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πιένλ. Βέβαηα, ε πεξίνδνο απηή ηνπ παξαγθσληζκνχ ησλ παξαδνζηαθψλ ζθαθψλ δελ έρεη 

ηειεηψζεη αθφκε, ζπλερίδεηαη θαη ζηα πξψηα ρξφληα ηνπ 21νπ αηψλα. 

 

 

Εικ.  2.2.3: Άπνςε ηνπ ιηκαληνχ ηεο χξνπ, 20νπ αη. 

 

 

 

Εικ.  2.2.4: Άπνςε ηνπ ιηκαληνχ ηεο χξνπ, 20νπ αη. 
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3. Τιηθά λαππεγηθήο         

 Ζ λαππεγηθή είλαη ηέρλε, ιέλε θάπνηνη, ζηεξηγκέλε γηα αηψλεο ζηελ πξνθνξηθή 

παξάδνζε, ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή, ηε δηαηζζεηηθή αληίιεςε, ρσξίο πεηξακαηηθά κνληέια, 

εξγαζηήξηα θαη εμνκνησηέο. Δίλαη επηζηήκε αληηθξνχνπλ θάπνηνη άιινη θαη κάιηζηα απηφ ην 

είδνο ηεο επηζηήκεο φπνπ ην πείξακα ιακβάλεη ρψξα ζην ίδην πεδίν ηεο εθαξκνγήο ηνπ. 

Υσξίο ηελ αλάγθε γηα ζρέδηα, ειηνηππίεο, καζεκαηηθέο θφξκνπιεο θαη ζεσξεηηθή θαηάξηηζε.

        

3.1 Η μπιεία ζηε λαππεγηθή 

Ζ μπιεία πξνέξρεηαη απφ ηα δέληξα θαη ηδηαίηεξα απφ ηνπο θνξκνχο ηνπο. Ζ μπιεία 

δελ είλαη ηίπνηε άιιν παξά θπηηαξίλε, δειαδή έλαο θπηηθφο πνιπζαθραξίηεο πνπ απνηειείηαη 

απφ κεγάινπ κήθνπο αιπζίδεο άλζξαθα, νη νπνίεο δηαπιέθνληαη κεηαμχ ηνπο θαη ζρεκαηίδνπλ 

κηα πνιχ ηζρπξή δνκή. Σν μχιν είλαη έλα πιηθφ κε πςειέο κεραληθέο ηδηφηεηεο. Πξνέξρεηαη 

απφ ηε θχζε θαη δελ είλαη έλα ρεκηθφ πιηθφ, πνπ έθηηαμε ν άλζξσπνο. Απφ εθαηνληάδεο 

ρηιηάδεο ρξφληα, ππήξμε θαη ππάξρεη θαη έρεη απνδεηρζεί φηη, είλαη έλα απφ ηα πην ηζρπξά θαη 

αλζεθηηθά πιηθά πνπ γλσξίδνπκε κέρξηο απηή ηε ζηηγκή. Δίλαη ηζρπξφ ζηνλ εθειθπζκφ θαη 

ζηελ θάκςε. Απνξξνθά πεξηζζφηεξε ελέξγεηα, είλαη ζεξκνκνλσηηθφ θαη αληέρεη πάξα πνιχ 

πξηλ θαηαζηξαθεί, ζπγθξίλνληαο ην κε ηα θαιχηεξα αηζάιηα.     

 Σν κπζηηθφ ηνπ μχινπ βξίζθεηαη ζηε δνκή ηνπ. Απφ άπνςε δνκήο, απνηειείηαη απφ 

ηζηνχο μπισδψλ θπηηάξσλ, ελψ απφ ρεκηθήο άπνςεο απνηειείηαη απφ πνιπκεξείο ελψζεηο: 

ηελ θπηηαξίλε, ηε ιηγλίλε θαη ηηο εκηθπηηαξίλεο. Δπίζεο ππάξρνπλ, ζε κηθξφηεξε αλαινγία, 

ζπζηαηηθά πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ ζηε δνκή ησλ θπηηαξηθψλ ηνηρσκάησλ θαη νλνκάδνληαη 

εθρπιίζκαηα, πεθηηληθέο νπζίεο θαη αλφξγαλεο νπζίεο. Γηα ηε ζσζηή ρξήζε ηνπ μχινπ, 

σζηφζν, είλαη απαξαίηεηε ε γλψζε ησλ ηδηνηήησλ ηνπ θαη ηδηαίηεξα ησλ κεηνλεθηεκάησλ ηνπ 

δηφηη είλαη πγξνζθνπηθφ πιηθφ, αληζφηξνπν, θαίγεηαη ζρεηηθά εχθνια θαη πξνζβάιιεηαη απφ 

κχθεηεο, έληνκα θαη ζαιάζζηνπο κηθξννξγαληζκνχο.      

 ηηο κέξεο καο, ε πξνκήζεηα ζσζηήο λαππεγηθήο μπιείαο είλαη έλα φλεηξν θαη απηφ 

πνπ έρεη λα θάλεη ν ελδηαθεξφκελνο είλαη λα πξνζπαζήζεη λα βξεη φηη θαιχηεξν κπνξεί. Ζ 

πιένλ ηδαληθή είλαη ε μπιεία πνπ είλαη «θαζαξή», ρσξίο ξφδνπο, κε ππθλά παξάιιεια λεξά, 

θνκκέλε απφ ηελ πεξηνρή ηεο θαξδηάο (εγθάξδην) ηνπ δέληξνπ. Σν δέληξν πξέπεη λα έρεη 

θνπεί ην ρεηκψλα θαη ε μήξαλζή ηνπ λα γίλεη κε θπζηθφ ηξφπν. Οη θξίζηκεο πεξηνρέο ελφο 



Πηπρηαθή εξγαζία ηεο Γαθλά Υξπζάλζεο 

 29 

2011 

μχινπ είλαη ηα ζφθνξά ηνπ. ηηο πεξηνρέο απηέο δελ πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη βίδεο ή θαξθηά, 

γηαηί δελ έρνπλ θακία ζπγθξαηεηηθή δχλακε θαη είλαη ε αξρή ηεο δεκηνπξγίαο ηεο θζνξάο ηνπ 

μχινπ. 

 

3.1.2 Ιδηόηεηεο ηνπ μύινπ 

Ζ αληνρή ζηελ θάκςε: Δμαξηάηαη ζαθψο απφ ην είδνο ηεο μπιείαο θαη έρεη κεγάιε 

ζεκαζία λα επηιέγεηαη θαηάιιειν μχιν γηα θάζε ζηνηρείν ζηελ λαππεγηθή πνπ ηεξεί  ηα 

πξφηππα βάζε ησλ εηδηθψλ θαλνληζκψλ πνπ νξίδνπλ ηελ αληνρή ηνπ θαη ηα επηηξεπηά φξηα 

θφξηηζήο ηνπ. ηε λαππεγηθή ηα μχια πνπ έρνπλ θπζηθέο θακππιφηεηεο είλαη πνιχηηκα, γηαηί 

έρνπλ κεγάιε αληνρή ζε θάκςε. Απφ ηα μχια απηά θαηαζθεπάδνληαη ηα θακππισηά ηκήκαηα 

ηνπ ζθειεηνχ, πνπ δέρνληαη ηηο κεγαιχηεξεο θαηαπνλήζεηο (πισξηά πνδνζηάκαηα, 

κπξαηζφιηα, ηξππεηά, θνπξληζηέο θ.ά.). Δπηπιένλ, ε θπζηθή θακππιφηεηα ελφο μχινπ 

θαζνξίδεη ηελ ηειηθή κνξθή ελφο ηκήκαηνο ηνπ ζθάθνπο. Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ δηαθέξνπλ 

σο πξνο ηε κνξθή ηα πισξηά πνδνζηάκαηα δχν ζθαθψλ ηνπ ίδηνπ ηχπνπ πνπ έρνπλ ρηηζηεί 

ζην ίδην λαππεγείν. Έρεη κεγάιε κεραληθή αληνρή ζε ζρέζε κε ην βάξνο ηνπ. 

Ζ ειαζηηθφηεηα: εκαληηθή θαη απαξαίηεηε ηδηφηεηα πιηθνχ πνπ βξίζθεη εθαξκνγή ζηελ 

λαππεγηθή. Βαζηθφ πιενλέθηεκα ηνπ μχινπ ε ηθαλφηεηά ηνπ λα ιπγίδεη, ρσξίο λα ζπάεη. 

πσο θαη ε αληνρή ηνπ, έηζη θαη ε ειαζηηθφηεηα είλαη δηαθνξεηηθή ζε θάζε είδνο μπιείαο θαη 

εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηελ ειηθία ηνπ δέληξνπ θαη ηελ πνζφηεηα ξεηίλεο πνπ πεξηέρεη. Πην 

ειαζηηθφ είλαη ην μχιν πνπ δελ έρεη ξεηίλε.  

Ζ ζθιεξφηεηα: Ξπιεία κε κεγάιν βαζκφ ζθιεξφηεηαο ηξίβεηαη θαη ινπζηξάξεηαη πην 

εχθνια απφ ηε καιαθή μπιεία, δειαδή ηελ μπιεία ησλ θσλνθφξσλ εηδψλ. Ζ καιαθή μπιεία 

παξνπζηάδεη γεληθά κεησκέλε αληνρή ζε κεραληθέο θαηαπνλήζεηο ζε ζρέζε κε ηελ ζθιεξή 

μπιεία (πιαηχθπιια είδε π.ρ. δξπο, θηειηά, δεζπνηάθη). 
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3.1.3 Πιενλεθηήκαηα ηνπ μύινπ 

Σν μχιν παξάγεηαη απφ ηε θχζε ζπλερψο, άξα ην μχιν εμαζθαιίδεη αβίαζηα ηελ πξψηε 

χιε γηα ηελ παξαγσγή μχιηλσλ ζθαθψλ, απνηειεί βαζηθή πεγή κε νηθνινγηθφ ραξαθηήξα θαη 

αμεπέξαζηεο δπλαηφηεηεο. Ζ πνηθηιία σο πξνο ην είδνο θαη ηελ πνηφηεηα δίλεη ηελ δπλαηφηεηα 

δεκηνπξγίαο κηαο νηθνλνκηθήο θιίκαθαο σο πξνο ηελ επηινγή ηνπ ππνςήθηνπ θαηφρνπ 

μχιηλνπ ζθάθνπο.       

Σν μχιν ιφγσ ηεο ρεκηθήο ηνπ ζχζηαζεο είλαη δπλαηφλ κεηά απφ κεραληθή θαη ρεκηθή 

θαηεξγαζία λα καο δψζεη 2.000 πξντφληα. Αλαπαξάγεηαη απφ ηε θχζε ζπλερψο, φηαλ φιεο νη 

άιιεο πξψηεο χιεο εμαληινχληαη. Ζ παξαγσγή πξντφλησλ φπσο ην θφληξα πιαθέ ζαιάζζεο, ε 

επηθνιιεηή ή ζχλζεηε μπιεία θαη νη ηλνζαλίδεο κέζεο ππθλφηεηαο, βξίζθνπλ εθαξκνγή ζηνλ 

ηνκέα ηεο μπινλαππεγηθήο εμππεξεηψληαο θαηά θχξην ιφγν ηελ ηερλνινγία παξαγσγήο ελφο 

μχιηλνπ ζθάθνπο θαη θαηά δεχηεξνλ ιφγν ε ρξήζε ηνπο πξνζηαηεχεη ηα δάζε.                                                         

Σν μχιν έρεη κεγάιε αηζζεηηθή αμία γηαηί είλαη δηαζέζηκν ζε αηέιεησηνπο ζπλδπαζκνχο 

ρξσκάησλ θαη ζρεδηάζεσλ. Δίλαη δεζηφ πιηθφ κε κηα ηδηαίηεξε αίζζεζε ζηελ αθή θαη ηελ 

φξαζε. Αλακθηζβήηεηα έλα μχιηλν ζθάθνο ππεξέρεη ζε νκνξθηά θαη μερσξίδεη αθφκα θαη 

αλάκεζα ζε ζθάθε ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο. Ζ επηινγή ηνπ μχινπ σο πιηθφ γηα ηελ 

θαηαζθεπή ζθαθψλ θάλεη ηα μχιηλα ζθάθε αμεπέξαζηα σο πξνο ηελ αηζζεηηθή αμία ηνπο θαη 

ηνπο εμαζθαιίδεη δηαρξνληθή νκνξθηά.  

 

3.1.4 Ιδηόηεηεο ηνπ μύινπ – Μεηνλεθηήκαηα ζηε λαππεγηθή 

1.Τγξνζθνπηθφηεηα: Σν μχιν είλαη πγξνζθνπηθφ πιηθφ, δειαδή πξνζιακβάλεη 

πγξαζία απφ ηελ αηκφζθαηξα θαη δηνγθψλεηαη θαη απνβάιιεη πγξαζία πξνο ηελ αηκφζθαηξα 

θαη ξηθλψλεηαη. Σν μχιν δηαθέξεη απφ ηα άιια δνκηθά πιηθά, δηφηη νη αιιαγέο ζηηο δηαζηάζεηο 

ηνπ δελ επεξεάδνληαη απφ ηηο απφηνκεο αιιαγέο ζεξκνθξαζίαο, αιιά απφ ην πνζνζηφ 

πγξαζίαο πνπ πεξηέρεη. Ζ αιιαγή ησλ δηαζηάζεσλ πνηθίιεη, αιιά θαλέλα είδνο μχινπ δελ 

αιιάδεη ηηο δηαζηάζεηο ηνπ, αλ ε πγξαζία πνπ πεξηέρεη είλαη πάλσ απφ 30% (ζεκείν 

ηλνθφξνπ). Ζ πγξαζία ζε ζπλδπαζκφ κε ην εηδηθφ βάξνο ηνπ μχινπ, ηε δνκή ησλ θπηηάξσλ, 

ηε ρεκηθή ηνπο ζχζηαζε θαη ηηο κεραληθέο θαηαπνλήζεηο είλαη νη παξάγνληεο απφ ηνπο 

νπνίνπο εμαξηάηαη ε κεηαβνιή ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ μχινπ. Οη κεηαβνιέο ησλ δηαζηάζεσλ 

ηνπ μχινπ γίλνληαη αηηία γηα ην άλνηγκα ησλ αξκψλ θαη ηελ είζνδν λεξνχ ζην ζθάθνο.  

Αληηκεηψπηζε: Ζ επηινγή μχισλ κε θαηάιιειν πνζνζηφ πγξαζίαο έρεη κεγάιε 

ζεκαζία. Σα μχια πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζθάθνπο, γηα ην ζθειεηφ θαη 
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ην πέηζσκα ηνπ δελ πξέπεη λα έρνπλ πγξαζία πεξηζζφηεξε απφ 12% θαη απηά πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην θαηάζηξσκα φρη πεξηζζφηεξν απφ 15%. Δπίζεο, ε μήξαλζε ησλ 

μχισλ κε θπζηθφ ηξφπν ζπληζηάηαη ηδηαίηεξα γηα λαππεγηθή ρξήζε. εκαληηθή ελέξγεηα γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο απηνχ, απνηειεί ην θαιαθάηηζκα ηνπ, δειαδή ην γέκηζκα 

ησλ αξκψλ κε βακβαθεξφ θπηίιη εκπνηηζκέλν κε κίλην. ηαλ ην θπηίιη έιζεη ζε επαθή κε ην 

λεξφ δηνγθψλεηαη, θιείλεη ηνπο αξκνχο κεηαμχ ησλ ζαληδηψλ ηνπ εμσηεξηθνχ πεηζψκαηνο, 

εκπνδίδνληαο έηζη ηελ εηζξνή ησλ πδάησλ ζην ζθάθνο. Σν θαιαθάηηζκα απαηηείηαη λα γίλεηαη 

απφ εμεηδηθεπκέλνπο  εξγάηεο.   

 

2. Σν μχιν είλαη αληζφηξνπν πιηθφ δειαδή ηφζν ε δνκή ηνπ φζν θαη ε κεραληθή 

αληνρή ηνπ θαη νη ηδηφηεηέο ηνπ δηαθέξνπλ πξνο ηηο δηάθνξεο θαηεπζχλζεηο κέζα ζηε κάδα 

ηνπ. Ζ αληνρή ηνπ μχινπ είλαη δέθα ή θαη πεξηζζφηεξεο θνξέο κεγαιχηεξε παξάιιεια κε ηα 

λεξά ηνπ μχινπ απφ φηη θάζεηα πξνο απηά. Ζ αληνρή επίζεο, ζηε ζιίςε είλαη κεγαιχηεξε 

ζηελ παξάιιειε θαηεχζπλζε ησλ λεξψλ θαη είλαη ηέζζεξηο έσο πέληε θνξέο κηθξφηεξε 

θάζεηα πξνο απηά.  

Αληηκεηψπηζε: Σα λεξά (νη ίλεο) ηνπ μχινπ, πνπ ην ζπλζέηνπλ είλαη ζπλερφκελα θαη 

κε ηε ζρεηηθή παξαιιειφηεηα, ηνπνζεηεκέλα πξνο κία κφλν θαηεχζπλζε, θαηά κήθνο ηνπ 

θνξκνχ. ιε ε ζεκαληηθή αληνρή ηεο μπιείαο θηλείηαη πάλσ ζε απηά ηα λεξά. Γηα απηφ ηα 

δηάθνξα μχιηλα κέξε ελφο ζθάθνπο πξέπεη λα δηακνξθψλνληαη πάλσ ζε ζσζηά λεξά. Οη 

πεξηζζφηεξνη μπινλαππεγνί αλαθέξνπλ ηελ θαηεχζπλζε ησλ λεξψλ ηνπ μχινπ σο ην πην 

ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ, πνπ θαζνξίδεη ηελ αληνρή ηνπ. ια ηα μχια ζηα ζθάθε πξέπεη λα 

έρνπλ ηα λεξά ηνπο παξάιιεια κε ηελ θαηεχζπλζε φπνπ αζθείηαη ε κεγαιχηεξε θαηαπφλεζε. 

 

3. Σν μχιν πξνζβάιιεηαη απφ έληνκα, κχθεηεο θαη άιινπο κηθξννξγαληζκνχο: 

Αιινηψζεηο πνπ πξνθαινχληαη απφ δηάθνξα έληνκα φπσο ην ζαξάθη, ην νπνίν αθήλεη ηα 

απγά ηνπ ζηηο ζρηζκέο ηνπ μχινπ θαη ην θαηαζηξέθεη, αληηκεησπίδεηαη κε ρξήζε πεηξειαίνπ ή 

κε εηδηθφ πγξφ ζθεχαζκα, πνπ θπθινθνξεί ζην εκπφξην ή αθφκα θαιχηεξα κε ην θνχξληζκα 

ηνπ μχινπ.           

 Αληηκεηψπηζε: Δθαξκφδνληαο δηάθνξνπο ρεηξηζκνχο, φπσο εκπνηηζκνχο κε δηάθνξεο 

ρεκηθέο νπζίεο, ρξήζε θαηάιιεισλ ζπληεξεηηθψλ θαη  βεξληθηψλ κπνξνχλ λα πξνζηαηέςνπλ 

ην ζθάθνο απφ ηνπο κχθεηεο, ηα έληνκα θαη άιινπο κηθξννξγαληζκνχο. Τπάξρνπλ ζην 

εκπφξην πιήζνο ζπληεξεηηθψλ. Παιαηφηεξα ηε ζέζε ησλ ζπληεξεηηθψλ θαηείρε ε πίζζα γηα 

λα πξνζηαηεχεη ην μχιν απφ ηνπο κχθεηεο.  
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 3.2 Δίδε λαππεγηθήο μπιείαο 

Κάζε μπιεία δελ είλαη θαηάιιειε γηα λαππεγηθέο θαηαζθεπέο. Αθφκε θαη νξηζκέλα 

μχια, πνπ είλαη πνιχ θαιά γηα ρξήζεηο μεξάο, είλαη ηειείσο αθαηάιιεια γηα ην ζαιαζζηλφ 

πεξηβάιινλ. Σα θπξηφηεξα είδε λαππεγηθήο μπιείαο, πνπ δηαηίζεληαη ζηελ ειιεληθή αγνξά, 

πεξηγξάθνληαη παξαθάησ: 

Γεζπνηάθη. Υξψκα αζπξνθίηξηλν. ρεηηθά βαξχ θαη ζθιεξφ. Πνιχ επιχγηζην θαη 

εχθακπην. Καηεξγάδεηαη δχζθνια. Γελ είλαη ηδηαίηεξα αλζεθηηθφ ζηε ζήςε. Αληηθαζηζηά ηε 

δξπ ζε πεξηνρέο, πνπ δελ έρνπλ άκεζε επαθή κε ηελ πγξαζία. Σν θαιχηεξν μχιν γηα θνππηά. 

Υξεζηκνπνηείηαη αθφκα γηα λνκείο, δηακήθεηο εληζρχζεηο θαη κέιε πνπ ππνθέξνπλ. 

 Γξπο. Υξψκα αλνηρηφ θίηξηλν έσο θαθέ ζθνηεηλφ. Βαξχ θαη ζθιεξφ μχιν, κεγάιεο 

αληνρήο θαη κεγάιεο δηάξθεηαο δσήο. Δπιχγηζην, έρεη δχζθνιε θαηεξγαζία. Αληέρεη ζηελ 

πγξαζία θαη δελ πξνζβάιιεηαη απφ ην ζαξάθη. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ην ζθειεηφ ελφο 

ζθάθνπο, γηα εζσηεξηθή δηαξξχζκηζε θ.ά.        

 Έιαην. Άζπξν έσο θφθθηλν αλνηρηφ ρξψκα. Πεξηέρεη ιίγν ξεηζίλη. Δίλαη καιαθφ, 

ειαθξχ, ζρίδεηαη εχθνια θαη έρεη κηθξή αληνρή ζηηο θαηξηθέο κεηαβνιέο. Δίλαη πην επιχγηζην 

απφ ην πεχθν θαη ηελ εξπζξειάηε. Υξεζηκνπνηείηαη γηα μχιηλνπο ηζηνχο, βνεζεηηθέο εξγαζίεο 

θαη δηακήθεηο εληζρχζεηο πνιχ κηθξψλ ζθαθψλ, δεχηεξεο πνηφηεηαο. 

 Δπθάιππηνο. Κφθθηλν έσο θαθέ ρξψκα. Ξχιν πνιχ βαξχ, πνιχ ζθιεξφ θαη ηδηαίηεξα 

γεξφ. Αληέρεη ζηηο θαηξηθέο κεηαβνιέο. Υξεζηκνπνηείηαη γηα εγθάξζην ζθειεηφ, θαξέλεο  σο 

επί ην πιείζηνλ, ζε ζθάθε κεγάινπ εθηνπίζκαηνο. Οη θαιχηεξεο πνηφηεηεο επθαιχπηνπ 

θχνληαη ζηελ Απζηξαιία θαη ζηελ Διιάδα.      

 Iroko. Κίηξηλν αιιά ζθνπξαίλεη ζηελ έθζεζή ηνπ ζηνλ ήιην ή ζηνλ αέξα. ρεηηθά 

βαξχ θαη ζθιεξφ. Δίλαη απνδεθηφ γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ κανληνχ ή ηνπ Teak, αιιά δελ 

είλαη ηφζν ηζρπξφ φζν απηά.  Καηεξγάδεηαη ζρεηηθά εχθνια αιιά αληηζηέθεηαη ζηα ηξππάληα. 

Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηα πεξηζζφηεξα κέιε ηνπ ζθειεηνχ ελφο ζθάθνπο.   

 Καξαγάηζη (θηειηά). Χρξνθίηξηλν έσο ζνθνιαηί ρξψκα. θιεξφ, ζρεηηθά βαξχ αιιά 

φρη ηδηαίηεξα επιχγηζην. Αληέρεη ζηελ πγξαζία θαη ζηηο θαηξηθέο κεηαβνιέο. Υξεζηκνπνηείηαη 

γηα λνκείο, θαξέλεο, ζσηξφπηα, πεηζψκαηα θαη εζσηεξηθά ηκήκαηα ζθάθνπο. 

 Λάξηθα. Χρξνθίηξηλν έσο ζνθνιαηί. Πεξηέρεη ξεηζίλη, αληέρεη ζηελ πγξαζία θαη είλαη 

γεξφ. Λφγσ ησλ θπζηθψλ θακπχισλ ηνπ, πνπ δεκηνπξγνχληαη κεηαμχ θνξκνχ θαη θιαδηψλ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηακφξθσζε κνλνθφκκαησλ θνξαθηψλ, αγθψλσλ, λνκέσλ ζηξνγγπινχ 

ππζκέλα. Έρεη ξφδνπο, αιιά φηαλ απηνί είλαη κηθξνί θαη ζηέξενη δελ δεκηνπξγνχλ πξφβιεκα. 
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 Meranti. Κφθθηλν ρξψκα. Αληέρεη ζηελ πγξαζία. Υξεζηκνπνηείηαη γηα λνκείο πνιχ 

κηθξψλ ζθαθψλ, πεηζψκαηα θαη γεληθέο εξγαζίεο ζθαθψλ. Ζ επηινγή ηνπ πξέπεη λα γίλεηαη 

κε πξνζνρή γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηελ νξζφηεηα ησλ λεξψλ ηνπ.    

 Μαόλη. Κφθθηλν έσο θαλειί. θιεξφ φρη πνιχ βαξχ, γπαιίδεη θαη θαηεξγάδεηαη 

εχθνια. Δίλαη πνιχ θαιή μπιεία γηα λαππεγηθέο θαηαζθεπέο, ρξεζηκνπνηείηαη γηα φιν ην 

ζθάθνο αλαιφγσο ηνπ είδνπο ηνπ. Σν καφλη είλαη ζαπκάζην γηα ηε δεκηνπξγία πνηνηηθψλ 

ηδηνθαηαηαζθεπψλ. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηα πεξηζζφηεξα κέιε ηνπ ζθειεηνχ ελφο ζθάθνπο.

 Σξαρεία θαη Υαιέπηνο πεύθε. Κίηξηλν καιαθφ έσο κέηξηα ζθιεξφ θαη επιχγηζην. 

Πεξηέρεη ξεηζίλη, ππάξρνπλ πνιιέο πνηφηεηεο, ην θαιχηεξν θαη ην πην απνδεθηφ είλαη ην 

πεχθν άκνπ πνπ έρεη απνδείμεη ηελ αμία ηνπ κέζα ζην ρξφλν. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηε 

δηακφξθσζε φινπ ηνπ ζθειεηνχ ελφο ζθάθνπο, ηδηαίηεξα ζηελ παξαδνζηαθή μπινλαππεγηθή. 

Έρεη ξφδνπο αιιά φηαλ απηνί είλαη κηθξνί θαη ζηέξενη δελ δεκηνπξγνχλ πξφβιεκα. Ζ ηξαρεία 

πεχθε ηεο άκνπ θαη ηεο Μπηηιήλεο ζεσξείηαη έλα άξηζην μχιν γηα ηε λαππεγηθή. 

 Pitch-pine. Κίηξηλν έσο θαθέ, έρεη ξεηζίλη θαη θαηεξγάδεηαη δχζθνια. Αληέρεη ζηηο 

θαηξηθέο κεηαβνιέο. Υξεζηκνπνηείηαη γηα λνκείο, πεηζψκαηα θαη θαηαζηξψκαηα.  

 Teak. Υξψκα θαθέ ζθνχξν έσο ζθνηεηλφ. Μεγάιεο θπζηθήο δηάξθεηαο, βαξχ, 

ζθιεξφ, δελ πξνζβάιιεηαη απφ ην ζαξάθη. Δίλαη ην θαιχηεξν είδνο μπιείαο γηα πνηνηηθέο  

λαππεγηθέο θαηαζθεπέο. Σν πιένλ ηδαληθφ είδνο γηα θαηαζηξψκαηα πνιπηειψλ ζθαθψλ θαη 

ζθαθψλ αλαςπρήο. 
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3.3 Πξντόληα μύινπ ζηελ μπινλαππεγηθή     

 Σα πξντφληα μχινπ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ γηα λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο εμαηηίαο ηεο 

έιιεηςεο θαηάιιεισλ δαζνπνληθψλ εηδψλ, ιφγσ ησλ ππξθαγηψλ θαη ηεο αλεμέιεγθηεο 

πινηνκίαο έγηλαλ ε αηηία γηα ηελ αλαδήηεζε θαηλνχξγησλ πιηθψλ γηα ηε λαππήγεζε μχιηλσλ 

πινίσλ. Έηζη ζήκεξα ν ζθειεηφο ησλ ζθαθψλ κπνξεί λα θαηαζθεπαζηεί, π.ρ. απφ επηθνιιεηή 

μπιεία ή απφ θφληξα πιαθέ ζαιάζζεο. 

 

3.3.1 Δπηθνιιεηή μπιεία 

Σν ζχλζεην ή επηθνιιεηφ μχιν παξάγεηαη κε ηε ζπγθφιιεζε δχν ηνπιάρηζηνλ 

ζηξψζεσλ μχινπ (μπιφθπιια έσο ιεπηέο ζαλίδεο) κε ηηο ίλεο παξάιιειεο κεηαμχ ηνπο. Οη 

ζηξψζεηο ηνπ μχινπ κπνξεί λα πνηθίινπλ σο πξνο ην είδνο, ηνλ αξηζκφ, ην κέγεζνο, ην ζρήκα 

θαη ην πάρνο. Ζ πςειή κεραληθή αληνρή ηνπ πξντφληνο, ε αληνρή ηνπ ζηελ ππξθαγηά, ην 

κηθξφ εηδηθφ βάξνο ηνπ, ε κεγάιε ειαζηηθφηεηα θαη ε πςειή αηζζεηηθή θαη αξρηηεθηνληθή 

αμία ηνπ θαζηζηνχλ ην ζχλζεην μχιν αζπλαγψληζην θαηαζθεπαζηηθφ πιηθφ. 

Σν επηθνιιεηφ μχιν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ μπινλαππεγηθή γηα ηα ζηνηρεία 

ηνπ ζθειεηνχ, επζχγξακκα ή θακπχια, ζην νπνίν θαηά ηε ζπγθφιιεζε κε ξεηίλεο εμσηεξηθήο 

ρξήζεο (PRF, MUF, MF, επνμεηδηθέο) δίλεηαη ε επηζπκεηή θακππιφηεηα. Σα παξαγφκελα 

θακπχια ζηνηρεία ηνπ ζθειεηνχ έρνπλ εληζρπκέλε κεραληθή αληνρή θαη ειαζηηθφηεηα, 

πιενλεθηήκαηα πνπ ζεσξνχληαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο γηα ην ζθειεηφ ηνπ ζθάθνπο. 

 

3.3.2 MDF–WR (water resistant) 

Σν MDF εμσηεξηθήο ρξήζεο είλαη πιηθφ κεγάιεο αληνρήο θαη θαηάιιειν γηα ην 

πεξηβάιινλ ηεο ζάιαζζαο. Παξάγεηαη κε ρξήζε ζπλζεηηθψλ ξεηηλψλ (θπξίσο MUF) θαη 

πξνζζήθε αλζπγξνζθνπηθψλ νπζηψλ, φπσο ε παξαθίλε. Αλ θαη θζελφηεξν πιηθφ απφ ην 

αληηθνιιεηφ δελ ρξεζηκνπνηείηαη ζην βαζκφ πνπ ζα έπξεπε ιφγσ ηεο έιιεηςεο ελεκέξσζεο. 

Κπξηαξρεί ζηελ θαηαζθεπή ηαρχπινσλ ζθαθψλ ζην εμσηεξηθφ. 

 

3.3.3 Αληηθνιιεηό ή  θόληξα-πιαθέ ζαιάζζεο 

Σν αληηθνιιεηφ ή θνηλψο ιεγφκελν θφληξα-πιαθέ ζαιάζζεο είλαη πξντφλ πςειήο 

ηερλνινγίαο κε πνιιά πιενλεθηήκαηα. Σν θφληξα πιαθέ απνηειείηαη απφ ηζνπαρή θχιια 

μχινπ (θαπιακάδεο). Οη θαπιακάδεο ζπγθνιινχληαη κεηαμχ ηνπο, θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε ηα 

λεξά ηνπο λα είλαη θάζε θνξά θάζεηα, ην έλα κε ην άιιν. Λφγσ ηεο δηάηαμεο ησλ ζηξψζεσλ ε 
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ξίθλσζε θαη ε δηφγθσζε ζηελ εθαπηνκεληθή θαη αθηηληθή δηεχζπλζε είλαη πνιχ 

πεξηνξηζκέλε. Σν θφληξα πιαθέ ζαιάζζεο γίλεηαη απφ μπιεία  Okoume ή Μανληνχ ή απφ 

άιια παξεκθεξή είδε μπιείαο (Sapele). Οη ζηξψζεηο ησλ θαπιακάδσλ ηνπ, αθνχ πξψηα 

ζπγθνιιεζνχλ κε εηδηθή θφιια ζπλζεηηθήο ξεηίλεο, πηέδνληαη ζε πηεζηήξηα θαη ζπγρξφλσο 

ζεξκαίλνληαη κε αηκφ. Σν κφλν κεηνλέθηεκά ηνπ είλαη ην πςειφ θφζηνο αγνξάο ηνπ εμαηηίαο 

ηεο ρξήζεο εηδηθψλ ξεηηλψλ  (θαηλνιηθψλ ή MUF). 

3.4 Μεηαιιηθά πλδεηηθά         

Γηα ηε ζπλαξκνιφγεζε θαη ηε ζηήξημε ησλ δηαθφξσλ κειψλ ελφο μχιηλνπ ζθάθνπο 

κεηαμχ ηνπο απαηηείηαη ε ρξήζε κεηαιιηθψλ ζπλδεηηθψλ, φπσο βίδεο, θαξθηά καδί κε θφιια 

ζαιάζζεο. Βίδεο ή θαξθηά θαη ζπλδπαζκφο θαη ησλ δχν ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κεγάιε 

πνζφηεηα αθφκε θαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ πην κηθξνχ ζθάθνπο. ιεο νη ζπλδέζεηο πξέπεη 

λα είλαη αλζεθηηθέο κέζα ζην λεξφ θαη εηδηθά ζην ζαιαζζηλφ. Σα θνηλά θαξθηά θαη νη βίδεο 

είλαη αθαηάιιεια, γηαηί νμεηδψλνληαη γξήγνξα. Μηα κεγάιε πνηθηιία θξακάησλ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ κεηαιιηθψλ ζπλδεηηθψλ ηα νπνία παξνπζηάδνληαη 

παξαθάησ.    

Μνλέι: έρεη κεγάιε αληνρή θαη αληηζηέθεηαη ζηε δηάβξσζε.   

Ππξηηηνύρνο κπξνύηδνο: έρεη κηθξφηεξε αληνρή απφ ην κνλέι αιιά είλαη ην πιένλ 

γλσζηφ θαη ηππνπνηεκέλν πιηθφ γηα λαππεγηθή ρξήζε.   

Κξάκα ρξσκίνπ θαη αλνμείδσηνπ ράιπβα: έρεη ππεξβνιηθή αληνρή θαη αληίζηαζε ζηε 

δηάβξσζε, είλαη ηδαληθφ γηα πεξαζηέο βίδεο θαη βέξγεο κε ζπείξσκα.  

Αλνμείδσηνο ράιπβαο ηύπνπ 316L ή 304 ή 302: ε ρξήζε ηνπ αλνμείδσηνπ ράιπβα γηα 

κεηαιιηθά ζπλδεηηθά είλαη ε δεχηεξε επηινγή, φζν απηφ θαη αλ θαίλεηαη παξάμελν. Ο 

αλνμείδσηνο ράιπβαο ππνζθάπηεηαη. Δίλαη ιηγφηεξν αζθαιήο απφ ηνλ ππξηηηνχρν κπξνχηδν. 

Γαιβαληζκέλνο ζίδεξνο: Δμππεξεηεί γηα πνιιά ρξφληα ηνπο θαηαζθεπαζηέο, πνπ 

γλσξίδνπλ ηε κηθξή δηάξθεηα δσήο ηνπ. Διπίδνληαο λα θξαηήζεη θάηη παξαπάλσ ρσξίο λα 

ζθνπξηάζεη. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο, πνπ πξέπεη λα είλαη πξνζηαηεπκέλνο κε γαιβάληζκα 

βαζηάο δηείζδπζεο.         

ηξηθόληα: (ρνληξέο μπιφβηδεο κε ηεηξάγσλν ή εμάγσλν θεθάιη) ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηζρπξέο ζπλδέζεηο θαη γηα κεγάια πάρε μπιείαο. Οη θαξξφβηδεο θαη νη πεξαζηέο βίδεο είλαη 
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ιεπηέο θαη καθξηέο, κε κηζνζηξφγγπιν ή ηεηξάγσλν ή εμάθσλν θεθάιη θαη παμηκάδηα, 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πην αζθαιείο ζπλδέζεηο, καδί κε ξνδέιεο. Καξξφβηδεο θαη πεξαζηέο 

βίδεο κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ κε βέξγεο κε ζπείξσκα, θνκκέλεο ζηα επηζπκεηά κήθε, 

καδί κε ξνδέιεο θαη παμηκάδηα. Γηα ζπλδέζεηο θαξέλαο θαη ζσηξνπηνχ, αλάινγα κε ηηο 

απαηηήζεηο ηεο κειέηεο άιινηε ρξεζηκνπνηνχληαη ηδαβέηεο θαη άιινηε βέξγεο κε ζπείξσκα.  

Ζ επηινγή ηεο πνηφηεηαο ησλ κεηαιιηθψλ ζπλδεηηθψλ είλαη ζέκα θαζαξά πξνζσπηθφ 

ηνπ ηδηνθηήηε ελφο ζθάθνπο θαη νηθνλνκηθφ. πγθξίλνληαο φκσο ην θφζηνο πξνκήζεηαο ησλ 

κεηαιιηθψλ ζπλδεηηθψλ κε ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο θαηαζθεπήο, είλαη πνιχ κηθξφ. Έλα 

ζθάθνο είλαη ηφζν γεξφ, φζν πνηνηηθέο είλαη νη βίδεο πνπ ην δέλνπλ.   

 Σα κεηαιιηθά ζπλδεηηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ εμσηεξηθά, γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο 

ζθάθνπο, πξέπεη λα είλαη φια ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο, δειαδή φια κπξνχηδηλα ή αλνμείδσηα ή 

γαιβαληδέ θαη φρη κηζά κηζά. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ππάξρεη θίλδπλνο ειεθηξφιπζεο κε 

απνηέιεζκα ηελ θζνξά ηνπο. Δζσηεξηθά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κεηαιιηθά ζπλδεηηθά 

δηαθνξεηηθψλ νηθνγελεηψλ, εθ’ φζνλ δελ έρνπλ άκεζε επαθή κεηαμχ ηνπο ή κε ην ζαιαζζηλφ 

πεξηβάιινλ.          

 Πξνηνχ ηνπνζεηεζεί κία βίδα ή έλα ζηξπθφλη γηα κηα επηζπκεηή ζχλδεζε απαηηείηαη 

πξψηα λα αλνηρηεί κηα ηξχπα (πξνηξχπεκα) κε έλα ηξππάλη νδεγφ. Απηφ είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ, γηαηί βνεζάεη ηηο ίλεο ηνπ μχινπ λα κελ ηξαπκαηηζηνχλ θαηά ην βίδσκα, λα κελ 

δεκηνπξγεζνχλ κηθξέο ζρηζκέο πνπ αξγφηεξα ζα γίλνπλ ξαγάδεο, θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά λα 

βηδσζεί ε βίδα ή ην ζηξπθφλη, ρσξίο κεγάιν θφπν.    

3.5 Κόιιεο ζαιάζζεο θαη ζηεγαλνπνηεηηθά πιηθά 

ε φιεο ηηο θαηαζθεπέο μχιηλσλ ζθαθψλ απαηηείηαη ε ρξήζε θφιιαο καδί κε ηα 

κεηαιιηθά ζπλδεηηθά. Φπζηθά ηα κεηαιιηθά είλαη αξθεηά γηα λα θξαηήζνπλ ηηο ζπλδέζεηο, 

αιιά ε δηπιή αζθάιεηα θαη ζηεγαλφηεηα ησλ ζπλδέζεσλ απαηηεί απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο 

ζε πεξηπηψζεηο πςειψλ ηαρπηήησλ θαη άζρεκσλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, φπνπ νη θαηαπνλήζεηο 

είλαη ηεξάζηηεο.           

 Οη θφιιεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ μπινλαππεγηθή πξέπεη λα είλαη ηφζν ηζρπξέο 

πνπ ζπλδένληαο δχν ηεκάρηα μπιείαο κεηαμχ ηνπο, δελ πξέπεη λα μεθνιιήζνπλ ζε πεξίπησζε 

θαηαπφλεζεο αιιά λα ζπάζνπλ θάπνπ αιινχ. Βέβαηα, ππάξρνπλ ζην εκπφξην ζπλζεηηθέο 

θφιιεο πνπ επηηξέπνπλ ζπλδέζεηο θαη ρσξίο κεηαιιηθά ζπλδεηηθά, αιιά είλαη παλάθξηβεο θαη 

απαηηνχληαη αξθεηέο πξνυπνζέζεηο γηα επηηπρία ζπγθνιιήζεσλ.     

 Οη θφιιεο, πνπ ζηεγλψλνπλ γξήγνξα βνεζνχλ ζηε γξήγνξε θαηαζθεπή, αιιά είλαη 
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αξθεηά δχζρξεζηεο. Οη θαιχηεξεο θφιιεο είλαη απηέο πνπ ζηεγλψλνπλ ζε κεξηθέο ψξεο θαη 

ζηε ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Κφιιεο ππάξρνπλ δηαθφξσλ ηχπσλ, είηε έηνηκεο είηε 

νξηζκέλεο, πνπ ρξεηάδνληαη αλάκημε. Οη πιένλ δεκνθηιείο ηχπνη θφιιαο είλαη ε θφιια 

ζαιάζζεο ηχπνπ πνιπνπξεζάλεο θαη ε επνμεηθή θφιια 2 ζπζηαηηθψλ(epoxy resins). 

Κφιια ζαιάζζεο ηχπνπ πνιπνπξεζάλεο: Δίλαη ελφο ζπζηαηηθνχ θαη κνηάδεη κε θαθέ 

ζθνχξν κειί. Έρεη ην πιενλέθηεκα φηη αξγεί λα ελεξγνπνηεζεί. Υξεηάδνληαη πάλσ απφ δχν ή 

ηξεηο ψξεο, αλάινγα κε πγξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, γηα λα μεθηλήζνπλ νη ζπγθνιιεηηθέο 

ηδηφηεηεο. Απηφ, απφ ηε κία πιεπξά είλαη θαιφ, γηαηί ν θαηαζθεπαζηήο κπνξεί λα δνπιέςεη 

άλεηα. ηαλ αξρίδεη λα πνιπκεξίδεηαη, ε θφιια πνιπνπξεζάλεο δηνγθψλεηαη, θαιχπηεη φια ηα 

θελά θαη ζηεγαλνπνηεί ζπγρξφλσο. Δίλαη θαηάιιειε γηα φιεο ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο ελφο 

μχιηλνπ ζθάθνπο θαη έρεη απνδείμεη ηελ αληνρή ηεο ζην ρξφλν, ζε θαηαζθεπέο ζχγρξνλεο 

λαππεγνμπινπξγηθήο. Δλεξγνπνηείηαη θαη κε ειαθξψο ρισξή μπιεία. Μέρξη λα ζηεγλψζεη 

πιήξσο, ρξεηάδνληαη ζθηθηήξεο.         

Δπνμεηθή θφιια 2 ζπζηαηηθψλ Α θαη Β: Απνηειείηαη απφ ηελ ξεηίλε θαη ην ζθιεξπληή 

ηεο πνπ κπνξεί λα είλαη γξήγνξνο ή αξγφο αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηαρχηεηαο ζηεξέσζεο 

ηνπ κίγκαηνο, είλαη ε πην ηζρπξή θφιια ζαιάζζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ζχγρξνλε 

λαππεγνμπινπξγηθή θαη πνπ έθεξε επαλάζηαζε ζηελ θαηαζθεπή ησλ μχιηλσλ ζθαθψλ. 

Μνηάδεη κε δηάθαλν κέιη εμαζθαιίδεη πιήξε αληνρή θαη ζηεγαλφηεηα ζηα ζθάθε. Σα κφλα 

ηεο κεηνλεθηήκαηα είλαη φηη ζηεγλψλεη γξήγνξα ή ζρεηηθά γξήγνξα αλάινγα κε ην ζθιεξπληή 

θαη έρεη κεγάιν θφζηνο. Ζ πξφζκημε ησλ ζπζηαηηθψλ ηεο γίλεηαη αλάινγα ησλ απαηηήζεσλ 

ηεο ζηηγκήο θαη ηπρφλ πεξηζζεχκαηα είλαη άρξεζηα. Μέρξη λα ζηεγλψζεη πιήξσο ρξεηάδεηαη 

ζθηγθηήξεο γηα ηελ πξφζκημε θαη εθαξκνγή ηεο ρξεζηκνπνηείηαη ζπάηνπια. Ο 

θαηαζθεπαζηήο ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηελ πνηφηεηα ησλ 

απνηειεζκάησλ. 

ηφθνη θαη ζηεγαλνπνηεηηθά πιηθά: πλαθή κε ηηο θφιιεο ζαιάζζεο είλαη θαη ηα 

δηάθνξα πιηθά ζηνθαξίζκαηνο θαη ζηεγαλφηεηαο. Γεκίδνπλ ηξχπεο θαη αξκνχο, αιιά δελ 

πξνζθέξνπλ ηίπνηε ζηελ αληνρή. ην εκπφξην ππάξρνπλ θαιά θαη ζχγρξνλα ζηεγαλνπνηεηηθά 

πιηθά κε βάζε ηελ επνμεηθή ξεηίλε θαη ηε ζηιηθφλε. Δηζρσξνχλ ζηα ζφθνξα, ζηνπο πφξνπο 

θαη ζηηο ακπρέο, ηηο θξάδνπλ θαη ηηο πξνζηαηεχνπλ απφ ηελ πγξαζία θαη ην ζαιαζζηλφ λεξφ. 

Έρνπλ απεξηφξηζηε αληνρή ζηελ ειηνθάλεηα θαη δνπιεχνληαη εχθνια ζε θάζε επηθάλεηα κε 

ζπάηνπια, πηλέιν ή πηζηφιη βαθήο, αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο 

πξέπεη λα κπεη πξψηα έλα εηδηθφ αζηάξη, ψζηε λα εμαζθαιηζζεί ε ζσζηή πξφζθπζε. Ο 
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θαηαζθεπαζηήο ζα πξέπεη πάληνηε λα αθνινπζεί ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή, γηα πνηφηεηα 

εθαξκνγήο. 

3.6 Δξγαιεία  

Ζ μπιαλαππεγηθή δαλείδεηαη ηα εξγαιεία απφ ηνπο ζηεξηαλνχο καξαγθνχο. Κάπνηε ε 

λαππεγνμπινπξγηθή κε ηα ππνηππψδε ρεηξνθίλεηα εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία ελφο μχιηλνπ 

ζθάθνπο ήηαλ αξθεηά δχζθνιε θαη θνπηαζηηθή δνπιεηά. Με ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ, άξρηζαλ  

λα ρξεζηκνπνηνχληαη ηα πξψηα ειεθηξνθίλεηα εξγαιεία, πνπ ζηηο κέξεο καο έρνπλ εμειηρζεί 

ζε ζχλζεηα θαη κεγάια, παξέρνληαο αξθεηέο επθνιίεο ζηνλ θαηαζθεπαζηή. Ζ αληηθαηάζηαζε 

απηή άξρηζε λα γίλεηαη απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1920 ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα γηα λα 

νινθιεξσζεί ηε δεθαεηία ηνπ 1960 θαη ζηα ππφινηπα κέξε ηεο Διιάδνο. Έηζη ζήκεξα 

δνπιεχνπλ θχξηα κε ηελ θνξδέια, ηελ πιάλε, ην ειεθηξηθφ ηξππάλη, ηε ζβνχξα, αληί γηα ηα 

θάζε κνξθήο κεγάια θαη κηθξά πξηφληα, ηα θάζε είδνπο ξνθάληα, ηα ρεηξνθίλεηα ηξππάληα, ηηο 

ζθεπαξληέο, ηηο ζεκαδνχξεο θ.ι.π. ηελ πεξίπησζε πνπ ηα θιαζηθά μπινπξγηθά εξγαιεία δελ 

ήηαλ απνιχησο θαηάιιεια γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο μπινλαππεγηθήο, νη θαξαβνκαξαγθνί ηα 

κεηαζθεχαδαλ νη ίδηνη ή θαηαζθεχαδαλ άιια παξεκθεξή. 
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Κεθάιαην 4 

Μέζνδνη 

ζρεδηαζκνύ θαη 

θαηαζθεπήο 

μύιηλσλ 

ζθαθώλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πηπρηαθή εξγαζία ηεο Γαθλά Υξπζάλζεο 

 40 

2011 

4. Μέζνδνη ζρεδηαζκνύ θαη θαηαζθεπήο μύιηλσλ ζθαθώλ 

 Σα θαΐθηα πνπ ρηίδνληαλ σο θαη ην 1970 νλνκάδνληαλ κνλφρλαξα, απφ ηε κέζνδν ηνπ 

ρλαξηνχ, κε ηελ νπνία θαηαζθεπάδνληαλ, ελψ ε κέζνδνο ηεο ζάιαο μεθίλεζε λα εθαξκφδεηαη 

κεηά ηα ηέιε ηνπ 18
νπ

 αηψλα.          

 Ζ κέζνδνο ηεο ζάιαο απνηειεί ηελ εμέιημε ζηνλ ρψξν ηεο λαππεγηθήο ζηελ Διιάδα 

θαη είλαη ε κφλε αζθαιήο θαη πιήξεο κέζνδνο γηα θαηαζθεπή πινηαξίσλ κεγάινπ κεγέζνπο. 

ια ηα ζηξαβφμπια ηνπ θατθηνχ ζρεδηάδνληαλ ζε θιίκαθα 1:1 πξψηα ζην ρψκα θαη ζηε 

ζπλέρεηα κεηαθέξνληαλ ζε θνκκάηηα μχινπ γηα λα θνπνχλ. Ζ κέζνδνο ηεο ζάιαο εθαξκφδεηαη 

θαη ζήκεξα ζηελ λαππήγεζε κεηαιιηθψλ θαη μχιηλσλ πινηαξίσλ ρσξίο ζνβαξέο κεηαβνιέο  

ζηνλ ηξφπν εθαξκνγήο  ηεο.         

 Αλ θαη νη δπν κέζνδνη  εμππεξεηνχλ ηνλ ίδην ζθνπφ, δειαδή λα βξεζνχλ νη θακπχιεο 

κνξθέο ησλ ζηξαβφμπισλ, ε κέζνδνο ηνπ ρλαξηνχ είλαη πην απιή θαη επθνιφηεξα 

εθαξκφζηκε, ηδίσο αλ ν κάζηνξαο έρεη αξθεηή πείξα.     

 Οη παιηνί θαξαβνκαξαγθνί  ρξεζηκνπνηψληαο έλα κφλν ρλάξη ράξαδαλ φιεο ηηο πφζηεο 

ηνπ ζθειεηνχ θαη ζην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ ε κέζνδνο ηνπ κνλφρλαξνπ δελ έρεη δερζεί 

κεγάιεο αιιαγέο ζηνλ  ηξφπν εθαξκνγήο ηεο κε ηνπο  θαξαβνκαξαγθνχο λα ππεξεηνχλ κε 

ζεβαζκφ θαη δένο ηελ παξαδνζηαθή απηή ηέρλε. Βέβαηα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε εδψ φηη θάζε 

κάζηνξαο έρεη ηα κπζηηθά ηνπ αιιά νη βαζηθέο γξακκέο λαππήγεζεο δελ δηαθνξνπνηνχληαη 

απφ ηαξζαλά ζε ηαξζαλά. 

4.1 H κέζνδνο ηνπ κνλόρλαξνπ  

Οη γλψζεηο καο γηα ην κνλφρλαξν ζην Αηγαίν μεθηλνχλ απφ ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 18νπ 

αηψλα. Χζηφζν έλα θαηαγεγξακκέλν ειιεληθφ ρλάξη απφ ην ηέινο ηνπ 16νπ αηψλα παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα ππνζέηνπκε φηη παξφκνηεο κέζνδνη εθαξκφδνληαλ ζην Αηγαίν θαη παιηφηεξα. 

ηελ πεξηνρή ηνπ Αηγαίνπ δηαθξίλνληαη πνιιέο παξαιιαγέο ζηηο κεζφδνπο ηνπ κνλφρλαξνπ, 

νη νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ δχν ηειεπηαίσλ αηψλσλ θαη λα κπνξνχλ 

λα ρσξηζηνχλ ζε δχν βαζηθέο νκάδεο, πνπ πεξηγξαθηθά δειψλνληαη σο «ρλάξη κεζαίνπ λνκέα 

θαη θνχξκεο» θαη σο «κνλφρλαξν κε πξνζαξκνδφκελα ρλάξηα».  

 

 



Πηπρηαθή εξγαζία ηεο Γαθλά Υξπζάλζεο 

 41 

2011 

4.1.1 Υλάξη κεζαίνπ λνκέα θαη θνύξκεο 

Ζ κέζνδνο κε ηελ νπνία θαζνξίδνληαλ ην ζρήκα κφλν ηνπ δεχγνπο ησλ κεζαίσλ 

λνκέσλ θαη δχν απφ ηνπο πισξηνχο θαη πξπκληνχο λνκείο κε ηε βνήζεηα ρλαξηψλ. ηαλ νη έμη 

λνκείο ζηήλνληαλ πάλσ ζηελ θαξίλα, επιχγηζηεο θαη ιεπηέο ζαλίδεο πνπ νλνκάδνληαλ 

θνχξκεο, θαξθψλνληαλ πάλσ ζηηο δπν πιεπξέο ησλ ηνπνζεηεκέλσλ λνκέσλ θαη ζην πισξηφ 

θαη ην πξπκηφ πνδφζηακν. Ζ ςειφηεξε θνχξκα βξίζθνληαλ ζην επίπεδν ηεο γξακκήο ηεο 

θνππαζηήο ηνπ ζθάθνπο θαη νη ππφινηπεο θνληά ζην χςνο ηεο πην νμείαο θπξηφηεηαο ησλ 

λνκέσλ. Οη θνχξκεο απηέο ρξεζηκνπνηνχληαλ σο νδεγνί ζηε δηακφξθσζε ησλ ζρεκάησλ ησλ 

ππφινηπσλ λνκέσλ. Κάζε θαηλνχξηνο λνκέαο έπξεπε λα ηνπνζεηείηαη ζε πξνθαζνξηζκέλε 

ζέζε πάλσ ζηελ θαξέλα. Οη ηειεπηαίνη λνκείο πξνο ηελ πιψξε  θαη ηελ πξχκλε πνπ ιέγνληαλ 

ξηπίδηα ή βαζπθά, ήηαλ αξθεηά απινί θαη ζηεξίδνληαλ πάλσ ζηα πνδνζηάκαηα ρσξίο ηελ 

παξεκβνιή εδξψλ. ηαλ νη λαππεγνί είραλ ηνπνζεηήζεη φινπο ηνπο λνκείο ζηελ θαξίλα θαη 

ηα πνδνζηάκαηα ζηαζεξνπνηνχζαλ ηηο ζέζεηο ηνπο κε ηζρπξφηεξεο θνχξκεο, ηηο ζθνξηζάδεο. 

ηε ζπλέρεηα έβξηζθαλ ην θάιηζν ηεο εμσηεξηθήο επηθάλεηαο θάζε λνκέα, βάδνληαο ιεπηέο 

πήρεο ζε ζέζεηο αληίζηνηρεο κε ηα ζαλίδηα ηνπ πεηζψκαηνο, ηα νπνία ηα θάξθσλαλ αξγφηεξα. 

Γπζηπρψο ε κέζνδνο απηή δελ κπνξεί λα παξνπζηαζηεί κε πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο επεηδή 

ηα ζρεηηθά ζηνηρεία είλαη ειιηπή. 

 

4.1.2 Μνλόρλαξν κε πξνζαξκνδόκελα ρλάξηα 

Ζ εξκελεία πνπ δίλνπλ νη πεξηζζφηεξνη μπινλαππεγνί ζηελ νλνκαζία κνλφρλαξν, 

είλαη φηη κε ηε βνήζεηα ελφο κνλαδηθνχ ρλαξηνχ ν λαππεγφο κπνξεί λα δηακνξθψλεη ην ζρήκα 

ελφο αξηζκνχ λνκέσλ, πνπ βξίζθνληαη ζην κεζαίν ηκήκα ηνπ ζθάθνπο, ζπλήζσο απφ νθηψ 

έσο δεθάμη. Σα πξνζαξκνδφκελα ρλάξηα απηήο κεζφδνπ είλαη ηα αθφινπζα:   

 α) ην ρλάξη ηεο θαξίλαο ή ηνπ άμνλα ηνπ ζθάθνπο, ην νπνίν νλνκάδεηαη πηλαθίδη ή 

καζηαξί. Καηά ηελ ζπλαξκνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ην ρλάξη απηφ αληηπξνζσπεχεη ηελ 

θαξίλα ηνπ ζθάθνπο. Ζ ζεηξά ησλ ζεκαδηψλ ζην πηλαθίδη ππνδειψλεη ηε δηαδνρηθή αχμεζε 

ηνπ χςνπο ησλ λνκέσλ απφ ηνλ κεζαίν κέρξη ηνλ ηειεπηαίν λνκέα, πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηα 

ρλάξηα ηεο κεζφδνπ.           

 β) ην βαζηθφ ρλάξη ή κάλα, ην νπνίν είλαη ην βαζηθφ ρλάξη ηνπ κνλφρλαξνπ, πάλσ ην 

νπνίν πξνζαξκφδνληαη ηα άιια ρλάξηα. Σα ζεκάδηα ζην ρλάξη απηφ ππνδειψλνπλ ηελ 

δηαδνρηθή κείσζε ηνπ πιάηνπο ησλ λνκέσλ, φζν απνκαθξπλφκαζηε απφ ηε κέζε ηνπ 
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ζθάθνπο πξνο ηελ πιψξε ή ηελ πξχκε.       

 γ) ην ρλάξη ησλ ζηξψζεσλ ηνπ ζθάθνπο (δίβνιην ή αμηλφζηξνθν), ην ρλάξη απηφ 

θαζνξίδεη ην ζρήκα ηεο ζηξψζεο θάζε λνκέα.      

 δ) ην ρλάξη γηα ην άλνηγκα ηεο επάλσ άθξεο ησλ λνκέσλ, ην ιεγφκελν ηξακπνπθέην, ε 

ζεηξά ησλ ζεκαδηψλ πάλσ ζε απηφ ην ρλάξη θαζνξίδεη ην ηειηθφ άλνηγκα πνπ ζα έρνπλ νη 

λνκείο ζην επάλσ κέξνο ηνπο.          

 ε) ην ρλάξη γηα ην επάλσ κέξνο ησλ λνκέσλ (ρλάξη γηα ηα καληάιηα), ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα φινπο ηνπο ζθαξκνχο.   

4.2 Η κέζνδνο ηεο ζάιαο 

Σν ζεκαληηθφηεξν απφ ηα ζηνηρεία ηεο παιαηφηεξεο ηερλνηξνπίαο ζηελ λαππεγηθή 

είλαη ε ρξήζε ηνπ λαππεγηθνχ ζρεδηαζηηθνχ δαπέδνπ (ζάια), επάλσ ζην νπνίν ν λαππεγφο 

ζρεδίαδε ηα πξνθίι ησλ θπξηφηεξσλ θνκκαηηψλ ηνπ ζθειεηνχ ελφο ζθάθνπο, 

ρξεζηκνπνηψληαο βαζηθέο αξρέο ηνπ λαππεγηθνχ ζρεδηαζκνχ. Με βάζε ηα πξνθίι απηά 

θφβνληαλ ρλάξηα, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαλ σο νδεγνί επάλσ ζηα μχια, απφ ηα νπνία ζα 

πξνέθππηαλ ηα αληίζηνηρα θνκκάηηα ηνπ ζθειεηνχ.      

 Ζ κέζνδνο ηεο ζάιαο αληηθαηέζηεζε ζε αξθεηά λαππεγεία ηνπο παιαηφηεξνπο, πην 

εκπεηξηθνχο ηξφπνπο ζρεδηαζκνχ, πνπ είλαη γλσζηνί ζηα παξαδνζηαθά λαππεγεία κε ην 

φλνκα ησλ εηδηθψλ ρλαξηψλ, κνλφρλαξα, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα λα ζρεδηάδνληαη 

λνκείο κφλν ζην κεζαίν ηκήκα ηνπ ζθειεηνχ ελφο ζθάθνπο. Ζ εμέιημε απηή έδσζε ηε 

δπλαηφηεηα λα λαππεγεζνχλ κεγαιχηεξα θαξάβηα, κε θαιχηεξε ζπκκεηξία ζην ζρήκα ηνπο  

θαη κε πην νκαιέο θακπχιεο ζηε γάζηξα ηνπο, απ’ φηη ζην παξειζφλ. 

 ηάδηα ζρεδηαζκνύ ζθάθνπο κε ηε κέζνδν ηεο ζάιαο  

Αθεηεξία ν ζρεδηαζκφο ζε φιν ην δάπεδν ηεο ζάιαο παξάιιεισλ γξακκψλ ζε ίζεο 

απνζηάζεηο κεηαμχ ηνπο (ππνδειψλνπλ ζε θάηνςε ηελ πξνβνιή ηεο ζέζεο ησλ λνκέσλ ζε 

έλα νξηδφληην επίπεδν). Ζ απφζηαζε ησλ δχν δηαδνρηθψλ γξακκψλ είλαη ίζε κε ην αξαιίθη 

κεηαμχ δχν λνκέσλ (κεηξψληαο ην αμνληθά ζηνπο λνκείο) θαη ν νξηζκφο ησλ βαζηθψλ 

δηαζηάζεσλ ηνπ ζθάθνπο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ παξαγγειία θαη ηνπο εκπεηξηθνχο θαλφλεο 

απφ ηηο δηαζηάζεηο.          

 Οη βαζηθέο δηαζηάζεηο είλαη: ην νιηθφ κήθνο (L.O.A.), ην κήθνο ηεο θαξίλαο (L.K.), 

ην κέγηζην πιάηνο (M.B.) θαη ην κέγηζην χςνο (M.D.). ηε ζπλέρεηα ππνινγίδεηαη ην κηζφ 



Πηπρηαθή εξγαζία ηεο Γαθλά Υξπζάλζεο 

 43 

2011 

κήθνο ηεο θαξίλαο ηνπ ζθάθνπο θαη αθνχ κεηξηέηαη πάλσ ζην δάπεδν (ζάια) νξίδεηαη ε ζέζε 

ηνπ κεζαίνπ λνκέα απφ ηε κεξηά θαη ηε ζέζε φπνπ αξρίδεη ην πισξηφ πνδφζηακα. Αθνινπζεί 

ν ζρεδηαζκφο ηεο πιάγηαο φςεο ηνπ πισξηνχ πνδνζηάκαηνο πάλσ ζην δάπεδν. Έηζη κε ηελ 

νινθιήξσζε ηεο γξακκήο ηνπ πνδνζηάκαηνο βξίζθεηαη θαη ην ζεκείν ηεο πιψξεο απφ φπνπ 

μεθηλάεη ε κέηξεζε γηα ην ζπλνιηθφ κήθνο ηνπ ζθάθνπο. ηαλ ην ζθάθνο είλαη κεγαιχηεξν 

ζε κήθνο απφ ην δάπεδν ηεο ζάιαο, ζρεδηάδεηαη πξψηα ην κηζφ ζθαξί (απφ ηε κέζε κέρξη ηελ 

πιψξε) θαη ζηε ζπλέρεηα ζβήλεηαη γηα λα ζρεδηαζηεί ζηελ ίδηα ζέζε ην άιιν κηζφ πξνο ηελ 

πξχκλε. 

ηάδην 1. ρεδηαζκόο κεζαίνπ λνκέα 

 

Στ.1 Πξψην ζηάδην ζρεδίαζεο κίαο ζάιαο: α) άζζνη πνδνζηακάησλ, β) κεζαίνο λνκέαο, γ) 

ζπλνιηθφ κήθνο θαη πιάηνο θαξίλαο. 

Ο κεζαίνο λνκέαο ζρεδηάδεηαη ζε κηα ζέζε ηνπ δαπέδνπ πνπ λα κελ κπεξδεχεηαη κε 

ηηο γξακκέο ηεο θάηνςεο (ρ.1) θαη ζπκβνιίδεηαη κε ην γξάκκα Μ ή Υ ζπλήζσο, θαη  

επαλαιακβάλεηαη ζηνπο ηξεηο λνκείο ζηε κέζε ηνπ ζθάθνπο. ε θάπνηα ζθάθε θαίλεηαη λα 

επαλαιακβάλεηαη αθφκε θαη ζηνπο δέθα κεζαίνπο λνκείο.  
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ηάδην 2. ρεδίαζε ηεο πξώηεο θνύξκαο (θνππαζηήο) θαη δεύηεξεο θνύξκαο 

(γξακκή θνπβέξηαο). (ρ.2) 

 

Στ.2 Γεχηεξν ζηάδην ζρεδίαζεο ζάιαο, κε δεδνκέλν ην θάξδνο ηνπ κεζαίνπ λνκέα, α) 

γξακκή θνππαζηήο, β) γξακκή θαηαζηξψκαηνο ζηελ θάηνςε  θαη ζηελ πιάγηα φςε. 

 

ηάδην 3. Μάζηνξεο θαη θνύξκεο 

ια ηα παξαπάλσ είλαη νη αξρηθέο επηινγέο γηα ηε δηακφξθσζε ηεο γάζηξαο. Οη 

γξακκέο απηέο ζα επεξεάζνπλ φια ηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο γάζηξαο. Οη 

επφκελνη λνκείο πνπ ζρεδηάδνληαη είλαη απηνί πνπ βξίζθνληαη πάλσ ζηηο ελψζεηο ηεο 

θαξίλαο κε ην πιψξην θαη ην πξπκληφ πνδφζηακα αληίζηνηρα (ρ.3). Οη λνκείο απηνί είλαη 

ζεκαληηθνί γηα ην ζρήκα πνπ ζα πάξνπλ ε πιψξε θαη ε πξχκλε, είλαη ιηγφηεξνη 

θακππισκέλνη, εδψ λα ζεκεηψζνπκε φηη ζηε χκε θαη ζηε χξν ηνπο νλνκάδνπλ κάζηνξεο.

 Αθνινπζεί ν ζρεδηαζκφο ησλ ππφινηπσλ θνπξκψλ μεθηλψληαο απφ ηνπο λνκείο. ην 

ζρέδην απηφ νη θνχξκεο είλαη επζείεο γξακκέο, ίδηεο κε ηηο δηαγψληεο θαη επηιέγνληαη ζε 

ηέηνηα ζέζε έηζη, ψζηε λα ηέκλνπλ ηνπο κεζαίνπο λνκείο ζε ίζεο πεξίπνπ απνζηάζεηο. Σέινο 

πξέπεη λα είλαη αξθεηά ππθλέο, ψζηε λα ειεγρζεί φιν ην ζρήκα ηνπ ζθάθνπο (ρ.3). 
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Στ.3. ρεδίαζε λνκέσλ (κάζηνξεο), θνχξκεο  θαη δηαγψληνη ζθάθνπο ζην ζρέδην ησλ λνκέσλ 

θαη ζηελ θάηνςε. 

 Ο ζρεδηαζκφο ησλ θνπξκψλ γίλεηαη κε ην κέηξεκα θαη ην ζεκάδεκα πάλσ ζε έλα 

πήρε ή κία γσλία, ηεο θάζεηεο απφζηαζεο ηνπ ζεκείνπ ηνκήο  κίαο θνχξκαο κε έλαλ λνκέα 

απφ ηνλ άμνλα ζπκκεηξίαο πάλσ ζην ζρέδην ησλ λνκέσλ. Ζ απφζηαζε απηή είλαη θπζηθά 

θάζεηε ζηνλ άμνλα ζπκκεηξίαο ηνπ ζθάθνπο. Έπεηηα ε απφζηαζε απηή κεηαθέξεηαη πάλσ 

ζηε γξακκή ηνπ ίδηνπ λνκέα ζην ζρέδην ηεο θάηνςεο, φπνπ ζεκεηψλεηαη ην αληίζηνηρν ζεκείν 

πξνβνιήο πάλσ ζηελ θάηνςε. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζεκαδεχνληαη ηα ζεκεία ηνκήο ησλ 

δηαγσλίσλ κε ηνπο 4 λνκείο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί θαη κε ηα πνδνζηάκαηα. Δλψλνληαο ηα 

ζεκεία απηά κε κία νκαιή θακπχιε γξακκή θαη ζχκθσλα κε ηελ εκπεηξία κπνξνχλ λα 

ζρεδηάζνπλ ηηο θνχξκεο πάλσ ζηελ θάηνςε. Σέινο, ζα ζρεδηαζηνχλ άιινη δχν ή ηξεηο λνκείο. 

Απηνί νη λνκείο έρνπλ ην ραξαθηεξηζηηθφ φηη νη ζέζεηο ηνπο έρνπλ επηιεγεί έηζη, ψζηε λα 

ρσξίδνπλ ηελ απφζηαζε απφ ηνπο ήδε ζρεδηαζκέλνπο λνκείο (ηνπ κεζαίνπ θαη ησλ αθξηαλψλ 

λνκέσλ) ζε ίζα ηκήκαηα. Με ηελ νινθιήξσζε θαη απηνχ ηνπ ζρεδίνπ απνθηάηαη  ε πξψηε 

εηθφλα γηα ηελ γεσκεηξία ηνπ ζθάθνπο. Θα αθνινπζήζεη ν ηειηθφο έιεγρνο ησλ ζρεκάησλ 

ησλ θνπξκψλ γηα ζπλέρηζε ζρεδίαζεο θαη ησλ ππφινηπσλ λνκέσλ. Σν ζρέδην ζα 

νινθιεξσζεί γηα ηπρφλ βειηηψζεηο ζηηο γξακκέο ηνπο ή γηα ζρεδίαζε βνεζεηηθψλ γξακκψλ 

αλ ηνπο ρξεηάδνληαη (ρ.4). 
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Στ.4. Με δεδνκέλε ηε ζέζε θαη ην ζρήκα ησλ θνπξκψλ ζρεδηάδνληαη θαη νη άιινη λνκείο θαη 

ειέγρνληαη νη νκαιφηεηεο ησλ ήδε ζρεδηαζκέλσλ γξακκψλ. 

Να αλαθέξνπκε φηη πνιιέο θνξέο ρξεζηκνπνηείηαη ην ιεγφκελν ζαινηφ, ην νπνίν  

είλαη ζρέδην πάλσ ζε μχιηλν ζαλίδη, ζε θιίκαθα 1:10 ή 1:20, πνπ ρξεζηκεχεη ζαλ πξνζρέδην 

ηεο ζάιαο (ρ.5). 

 

 

Στ.5. αινηφ. 
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Κεθάιαην 5 

Σα θαξλάγηα 

ηεο ύξνπ 
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5. Σα θαξλάγηα Σεο ύξαο 

Δίλαη ν θφζκνο απηφ πνπ ρξεζηκνπνηεί αθφκα ηα ρέξηα ζαλ εξγαιείν αλαληηθαηάζηαην. 

Μνηάδεη λα αδηαθνξεί γηα απηά. Σα θαθνκεηαρεηξίδεηαη, ηα πιεγψλεη κα δελ ζηακαηά λα ηα 

ρξεζηκνπνηεί ζαλ κέζν έθθξαζεο. Γηαηί ε δεκηνπξγία, ε θαιιηηερληθή δεκηνπξγία ζέιεη ζπζίεο 

ζε φια ηα επίπεδα. Με ηα ρέξηα ηνπ ρηππά κε δχλακε ην ζθπξί, κε ηα ρέξηα ηνπ θαη πάιη ρατδεχεη 

ηελ ηειεησκέλε θαξίλα γηα  λα γιηζηξήζεη εθείλε γηα πάληα ζην λεξφ. Απηφ ν θφζκνο βξίζθεηαη 

ζην φξην αλάκεζα ζηελ μεξά θαη ηε ζάιαζζα. Παίξλεη απφ ηε κία γηα λα δψζεη ζηελ άιιε. Δίλαη 

θφζκνο καγηθφο θαη ν ζεζαπξφο ησλ εηθφλσλ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ ραξίδεη ζε εκάο ηνπο 

Έιιελεο είλαη αλεθηίκεηνο. 

Γηάλλεο Νηξελνγηάλλεο, 2007   

5.1 Ση είλαη ην θαξλάγην 

Σν θαξλάγην είλαη δεκψδεο φξνο ηεο θνηλήο λαπηηθήο γιψζζαο ελεηηθήο πξνέιεπζεο 

θαη αλαπηχρζεθε θπξίσο ζηηο πεξηνρέο πνπ βξέζεθαλ γηα πνιχ θαηξφ Δλεηνθξαηνχκελεο. Με 

ηνλ φξν απηφ λννχληαη ηκήκαηα αηγηαινχ εληφο ιηκέλσλ ή φξκσλ πνπ ιφγσ ηεο νκαιήο 

θιίζεο ηνπ επηηξέπεη ηελ αλέιθπζε θαη θαζέιθπζε κηθξψλ ζθαθψλ, πεξηζζφηεξν μχιηλσλ 

πξνθεηκέλνπ λα ππνζηνχλ "θαξλαγηάξηζκα", δειαδή πθαινθαζαξηζκνχο, 

πθαινρξσκαηηζκνχο, θαιαθαηίζκαηα, παιακίζκαηα θ.ά.     

 Αληίζεηα ζε πεξηνρέο πνπ βξέζεθαλ ηνπξθνθξαηνχκελεο αλαπηχρζεθε ν φξνο 

ηαξζαλάο ή αξζαλάο, φξνο βπδαληηλνηνπξθηθήο πξνέιεπζεο θαη λννχληαη θπξίσο κηθξέο 

λαππεγηθέο κνλάδεο θαη λεψξηα ζηα νπνία αλειθχνληαη κηθξά ζθάθε ζπλήζσο αιηεπηηθά θαη 

ιέκβνη γηα θαζαξηζκνχο, πθαινρξσκαηηζκνχο αιιά θαη θχιαμε. Με ην φλνκα απηφ σο 

ηνπσλχκην θέξνληαη πνιιέο πεξηνρέο (φξκνη), ζηηο νπνίεο ππάξρνπλ ή ππήξμαλ παιαηφηεξα 

παξφκνηεο εγθαηαζηάζεηο, φπσο ν Σαξζαλάο χξνπ, κηθξφο φξκνο λφηηα ηεο Δξκνχπνιεο.

 ηελ αξρή ηα θαξλάγηα απνηεινχζαλ ρψξνπο κφλν γηα κηθξέο επηζθεπαζηηθέο θπξίσο 

δξαζηεξηφηεηεο, ζηε ζπλέρεηα άξρηζαλ ζε απηά λα λαππεγνχληαη θαη κεγαιχηεξα ζθάθε απφ 

εθείλα πνπ λαππεγνχληαλ ζηνπο ηαξζαλάδεο. Οη πξψηεο λαππεγηθέο κνλάδεο ήηαλ ηα κεγάια 

θαξλάγηα ηεο επνρήο πνπ βξίζθνληαλ ζηε χξν αιιά θαη ζην  Γαιαμίδη θαη ζηνλ Πφξν. Πνιχ 

αξγφηεξα άξρηζαλ λα αλαπηχζζνληαη επίζεο θαη ζε άιια λεζηά, φπσο ζηελ Αίγηλα θαη 

βεβαίσο ζηνλ Πεηξαηά θαη εηδηθφηεξα ζηε πεξηνρή ηνπ Πεξάκαηνο.    

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%B9%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%AD%CE%BB%CE%BA%CF%85%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%B1%CF%81%CF%83%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%82_%CE%A3%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B4%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CE%B3%CE%B9%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%B9%CE%AC%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AD%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B1
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 Απηέο νη κηθξέο κνλάδεο απνηέιεζαλ ηελ αξρή ηνπ λαππεγηθνχ ζαχκαηνο πνπ 

παξαηεξήζεθε ακέζσο κεηά ηνλ Β΄ Παγθφζκην πφιεκν ζε κία αμηνπξφζεθηε ειιεληθή 

λαππεγηθή ππνδνκή θζάλνληαο θάπνηα ρξνληθή πεξίνδν ε Διιάδα λα έρεη ηηο κεγαιχηεξεο 

δεμακελέο ηεο Μεζνγείνπ θαη απφ ηηο κεγαιχηεξεο λαππεγηθέο κνλάδεο ηνπ ίδηνπ ρψξνπ.  

5.2 Σα πξώηα θαξλάγηα ηεο ύξνπ  

H χξνο είλαη λεζί κε κεγάιε λαπηηθή παξάδνζε θη έλα απφ ηα ιίγα κέξε πνπ έρνπλ 

θαηαθέξεη λα δηαηεξήζνπλ λαππεγεία μχιηλσλ ζθαθψλ. Κηεξίζκαηα απφ ηηο αξραηνινγηθέο 

πεξηνρέο ηεο χξνπ, Καζηξί θαη Υαιαλδξηαλή, απνδεηθλχνπλ φηη ε ζρέζε ηεο κε ηελ 

λαππεγηθή μεθηλά απφ ηελ ηξίηε ρηιηεηία π.Υ. θαη νη δηαζθνξπηζκέλνη ηαξζαλάδεο ζηνπο 

φξκνπο ηεο χξνπ εδξαηψλνπλ ηελ ηέρλε απηή σο θαη ηηο κέξεο ηνπ ζήκεξα θαη ηελ ζπλδένπλ 

άξξεθηα κε ηελ πνιηηηζκηθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε απηνχ ηνπ ηφπνπ.   

 Ζ ηέρλε ηεο μπινλαππεγηθήο θξαηάεη αηψλεο ζην λεζί θαη απνηειεί ζεκαληηθφ 

ζηνηρείν ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ. Απφ γεληά ζε γεληά ηα κπζηηθά αιιά θαη νη ηεξνηειεζηίεο 

κεηαδίδνληαλ ζηνπο λεφηεξνπο, πνπ ζπλέρηδαλ ηελ παξάδνζε θαη βειηίσλαλ θαη ηηο επηδφζεηο 

ησλ ζθαξηψλ φζν βειηησλφηαλ θαη ε ηερλνινγία θαη ηα πιηθά. Κάπνηε ε μπινλαππεγηθή ήηαλ 

εγγχεζε επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο γηα φζνπο απνθάζηδαλ λα ηελ ππεξεηήζνπλ. 

 ηε δεχηεξε πεξίνδν πνπ θξάηεζε κέρξη ηελ φγδνε δεθαεηία ηνπ 19νπ αηψλα ε 

Διιάδα έδεζε ηελ αθκή ηεο λαππεγηθήο ηεο παξαγσγήο. Σα πξψηα ρξφληα ηνπ λενζχζηαηνπ 

ειιεληθνχ θξάηνπο, ε χξνο πνπ δελ είρε ππνζηεί ηηο θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο ηνπ πνιέκνπ 

γηα αλεμαξηεζία ιφγσ ησλ θαζνιηθψλ ρξηζηηαλψλ πνπ δνχζαλ ζην λεζί, γηλφηαλ ην πξψην 

λαππεγηθφ θέληξν ηεο ρψξαο πξνζειθχνληαο ζπνπδαίνπο θαξαβνκαξαγθνχο απφ ηε Υίν, ηα 

Φαξά, ηηο Κπδσλίεο θαη ηε κχξλε. Κεθάιαηα επελδχζεθαλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ λαπηηθνχ 

εκπνξίνπ θαη ε θαηαζθεπή εμεηδηθεπκέλσλ ζθαθψλ γηα θάζε είδνπο λαπηηθή δξαζηεξηφηεηα 

έθηαζε ζην απφγεηφ ηεο. Βέβαηα ζηηο απαξρέο ηεο δεκηνπξγίαο ησλ θαξλάγησλ, απφ ηνπο 

μεξηδσκέλνπο πξφζθπγεο, νη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο δελ απνηεινχζαλ ηίπνηα άιιν απφ 

πξφρεηξεο παξάγθεο.          

  Έλα απφ ηα θαζνξηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ επηινγή ηνπ ηφπνπ πνπ ζα ζηελφηαλ ην 

θαξλάγην ήηαλ ε θιίζε ηνπ ππζκέλα ηεο ζάιαζζαο. Γηα λα γίλνληαη εχθνια ρσξίο ηδηαίηεξεο 

δπζθνιίεο νη θαζειθχζεηο. Ζ θιίζε απηή δελ έπξεπε λα βξίζθεηαη πνιχ πάλσ ή θάησ απφ ην 

20%.             

  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%27_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
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Σν πξψην θαξλάγην ηεο χξνπ άλνημε ην 1824 κέζα ζην ιηκάλη. Μφιηο δπν δεθαεηίεο 

αξγφηεξα ηζηνξηθέο καξηπξίεο αλαθέξνπλ φηη ηα θαξλάγηα ηνπ λεζηνχ θαηειάκβαλαλ ρψξν 

πνπ μεπεξλνχζε ηα 12 ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα. Σε δεθαεηία ηνπ 1850 ππνινγίδεηαη φηη νη 

ζπξηαλνί ηαξζαλάδεο λαππήγεζαλ πάλσ απφ 2.000 πινία, ελψ ζηε χξν θαηαζθεπάζηεθε 

ιίγα ρξφληα αξγφηεξα ην πξψην ζηδεξέλην ειιεληθφ αηκφπινην. ήκεξα παξά ηελ 

παξαηεηακέλε θξίζε πνπ αληηκεησπίδεη ε παξαδνζηαθή μπινλαππεγηθή ν πξψηνο ηαξζαλάο 

ηεο χξνπ εμαθνινπζεί λα ιεηηνπξγεί.  

 

5.3 Η δνπιεηά ησλ θαξλάγησλ 

Οη ίδηεο νη ιέμεηο μεθιεηδψλνπλ ηελ ηζηνξία ηνπ ειιεληθνχ, παξαδνζηαθνχ 

λαππεγείνπ,  πνηέ νη θαξαβνκαξαγθνί δελ απνθάιεζαλ έηζη ηνλ ηφπν ηεο δνπιεηάο ηνπο. Σνλ 

έιεγαλ ηαξζαλά ή θαξλάγην πνπ πξνέξρεηαη απφ ην ιαηηληθφ carina θαη ην κεηαγελέζηεξν 

ειιεληθφ θάξπνλ-θαξχδη γηαηί απηφ ην ζρήκα είραλ ηα πεξηζζφηεξα πιενχκελα.  Έηζη 

ηαξζαλάδεο θαη θαξλάγηα Έιιελεο, Σνχξθνη θαη Βελεηζηάλνη θαξαβνκαξαγθνί δηακφξθσλαλ 

κία ηέρλε πνπ έγηλε φρεκα ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο, πνιηηηζκηθήο εμέιημεο θαη νηθνλνκηθήο 

επεκεξίαο.            

 Ο ηαξζαλάο είλαη έλαο ρψξνο κε ηνπο δηθνχο ηνπ θψδηθεο. Δδψ δηδάζθεηαη ε 

ππεπζπλφηεηα ηνπ ηερλίηε πνπ ζεθψλεη ζηνπο ψκνπο ηνπ ην βάξνο ηεο δσήο θαη ηνπ ζαλάηνπ 

θαη ηελ αλειέεηε δνθηκαζία ηεο ζάιαζζαο. Ζ δνπιεηά ζην θαξλάγην ήηαλ ζθιεξή θαη 

απαηηεηηθή. Ο πξσηνκάζηνξαο θαξαβνκαξαγθφο θξαηνχζε κέζα ζην θεθάιη ηνπ ηα ζρέδηα 

γηα φιε ηελ πνξεία ηνπ ρηηζίκαηνο θάζε λένπ ζθαξηνχ. ρη ηφζν επεηδή δελ ήμεξε λα ηα 

απνηππψζεη ζην ραξηί φζν απφ ηνλ θφβν κήπσο θάπνην απφ ηα λέα καζηφξηα ηνπ έθιεβε ηελ 

δνπιεηά.            

 Σν θαξλάγην ζε θάζε ιηκάλη ήηαλ (κέρξη ηελ δεθαεηία ηνπ 1940) έλαο ρψξνο κε 

θηλεηηθφηεηα, πνπ έζθπδε απφ δσή θαη έδηλε ςσκί ζε 200 κε 300 νηθνγέλεηεο. Σαπηφρξνλα 

ιεηηνπξγνχζε θαη σο ππξήλαο γηα έλα πιέγκα επαγγεικάησλ κε βαζηθέο αιιειεμαξηήζεηο: 

πινηφκνη, κεηαθνξείο, θαπεηαλαίνη, ςαξάδεο, έκπνξνη, ζηδεξνπξγνί, θαιθάδεο, φινη 

έπαηξλαλ παξαγγειίεο απφ ην θαξλάγην. Καη ηα ζθάθε πνπ έπεθηαλ ζηε ζάιαζζα 

επαλδξψλνληαλ ζπρλά απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο θαξαβνκαξαγθνχο πνπ ήηαλ ηαπηφρξνλα 

θαπεηάληνη θαη ςαξάδεο. Με ην θαλάξη έπηαλαλ δνπιεηά ζηνλ ηαξζαλά, κε ην θαλάξη ηελ 

άθελαλ. Καη φηαλ έξρνληαλ ε ψξα ηεο θαζέιθπζεο, απηή ήηαλ ε θαζνξηζηηθή ζηηγκή, ε 

ζηηγκή ηεο δφμαο γηα ηνπο καζηφξνπο. Δθηφο απφ ην βχζηζκα ζην λεξφ, πνπ έκνηαδε λα είλαη 
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ζπγγεληθφ κε ην βάπηηζκα ζηελ θνιπκπήζξα, ε θαζέιθπζε ήηαλ κηα ζπκβνιηθή ηειεηή 

εμαγληζκνχ θαη κηζεκνχ, κε ηε ζπλνδεία ηεο ςαικσδίαο ηνπ παπά, ησλ κνπζηθψλ νξγάλσλ 

θαη ηνπ γιεληηνχ πνπ θξαηνχζε φιε κέξα. Απηή ε πξψηε κέξα ηνπ ζθαξηνχ ζηε ζάιαζζα 

ήηαλ θαη ε κνλαδηθή αξγία γηα ην θαξλάγην.       

 Ζ δνπιεηά ζηνλ ηαξζαλά ρξεηαδφηαλ ζπληνληζκφ θαη νξγάλσζε ηεο αιπζίδαο 

παξαγσγήο , ζε ζρεδφλ ππεξβαηηθφ βαζκφ πνπ μεπεξλάεη ηελ απιντθή νηθνηερλία. Ο θάζε 

κάζηνξαο έπξεπε λα γλσξίδεη ηε ζέζε ηνπ θαη ηε δνπιεηά ηνπ, γηαηί έλα ιάζνο κπνξνχζε λα 

έρεη ζπλέπεηεο πνπ πνιιαπιαζηάδνληαλ ζε εθζεηηθφ βαζκφ θαη πνιιέο θνξέο αλαγλσξηδφηαλ 

κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο.      

 Πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο εηδηθφηεηεο έπαηξλαλ κέξνο ζην ρηίζηκν ελφο ζθαξηνχ. 

Μαξαγθνί, θαιαθάηεο, ηξππαλάδεο, ζηδεξνπξγνί, μπινγιχπηεο, θαηαζθεπαζηέο ηζηψλ, 

ζρνηληψλ θαη καθαξάδσλ, δσγξάθνη, ξάθηεο θαη δηαθνζκεηέο. ινη ηνπο ρεηξσλάθηεο θαη 

ηερλίηεο, θηλδχλεπαλ απφ ηα αηπρήκαηα πνπ δελ έιεηπαλ απφ θαλέλα θαξλάγην, κπαίλνληαο 

ζηε δνπιεηά απφ παηδηά σο παξαγηνί ρσξίο κεξνθάκαην, κέρξη λα κάζνπλ. Οχηε ιφγνο γηα 

αζθάιηζε, έλζεκα, επηδφκαηα αλζπγηεηλήο εξγαζίαο, σξάξηα, ζχληαμε. Ήηαλ φκσο απηή ε 

δπζδηάθξηηε γξακκή αλάκεζα ζην επάγγεικα θαη ηελ ηέρλε πνπ ηελ παηνχζαλ θαζεκεξηλά 

φηαλ ίρλεπαλ ηηο γξακκέο ηνπ ζθαξηνχ ζηε ζάια, φηαλ ζηξάβσλαλ ηα μχια, φηαλ 

θξπθνθνίηαδαλ ηνλ πξσηνκάζηνξα γηα λα θιέςνπλ έλα-δπν κπζηηθά ηνπ.   

  Αλ θαη νη καξηπξίεο είλαη αξθεηά ζπγθερπκέλεο, ππνινγίδεηαη φηη ζηελ απγή ηνπ 

21νπ αηψλα, ιεηηνπξγνχλ πεξίπνπ 40 ηαξζαλάδεο ζε φιε ηελ Διιάδα. Οη πεξηζζφηεξνη 

θάλνπλ κφλν επηζθεπέο. πάληα έρνπλ ηελ ραξά λα ιεπηεξψζνπλ έλα λέν θαΐθη ζηε ζάιαζζα. 

5.4 Καζέιθπζε θαη αλέιθπζε ησλ ζθαθώλ ζηα θαξλάγηα 

ηα ειιεληθά λαππεγεία φιεο νη λαππεγηθέο εξγαζίεο γίλνληαλ ζηελ χπαηζξν αθφκα 

θαη ε ζάια (ην μχιηλν δάπεδν πνπ ζρεδηάδνληαλ ην ζθάθνο) βξηζθφηαλ ζε αθάιππην ρψξν. 

Καιπκκέλνο ήηαλ κφλν έλαο κηθξφο ρψξνο ζηελ άθξε ηνπ λαππεγείνπ θαη ηνλ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ κφλνλ σο απνζήθε γηα ηα εξγαιεία ηνπο.      

 Τπήξραλ σζηφζν δπν κφληκεο μερσξηζηέο θαηαζθεπέο πνπ ρξεζίκεπαλ ζηελ 

θαζέιθπζε θαη ηελ αλέιθπζε ησλ ζθαθψλ. Ζ πξψηε ήηαλ ν εξγάηεο. Γέθα δεθαπέληε κέηξα 

καθξηά απφ ηελ αθηή, κηα μχιηλε θαηαζθεπή πνπ ηξαβνχζε κε ηε βνήζεηα κηαο ρνληξήο 

αιπζίδαο (θαδέλα ή θαξακνζάιη)  ηα ζθάθε απφ ηε ζάιαζζα. Ζ δεχηεξε ήηαλ ε ζθάξα. Μηα 

θαηαζθεπή ζε ζρήκα κεγάιεο ζθάιαο βπζηζκέλεο θαηά έλα ηκήκα ηεο ζηε ζάιαζζα θαη κε 

ην ππφινηπν λα βγαίλεη ζηελ αθηή, κπξνζηά ζηνλ ρψξν ηνπ θαξλάγηνπ, πάλσ ζε απηήλ 
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γιηζηξνχζε ην ζθάθνο κε πξνζηαηεπκέλα ηα βάδηα ηνπ απφ έλα ρνληξφ ζηξψκα ιίπνπο πνπ 

αιείθνληαλ ζηα μχια ηεο ζθάξαο, κέρξη ηνλ ρψξν ησλ επηζθεπψλ. ηαλ ηα ζθάθε βξηζθφηαλ 

ζηε ζάιαζζα γηα λα επηζθεπαζηνχλ κηθξνδεκηέο ζην πέηζσκά ηνπο, νη μπινλαππεγνί 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ζπρλά ηε κέζνδν πνπ νλνκάδεηαη θαξελάξηζκα. Με ηε βνήζεηα κηαο ζρεδίαο 

έγεξλαλ ην ζθάθνο κέρξη λα θαλεί ε θαξίλα ηνπ, έθαλαλ ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο θαη κεηά ην 

γχξηδαλ ζηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ.         

 Μηα ηζηνξία ιέεη φηη έλαο θαξαβνκαξαγθφο ζηε χξν φηαλ θαηεπφδσζε ην ηειεπηαίν 

ζθαξί πνπ ζα έβγαηλε απφ ηα ρέξηα ηνπ ζηε ζάιαζζα έβαιε ηα θιάκαηα. Σξφκαμαλ λα ηνλ 

ζπλεθέξλνπλ ηα καζηφξηα ηνπ θη φηαλ κε ηα πνιιά ηνλ ξψηεζαλ ηη ηνπ ζπλέβε, ηνπο είπε: « 

είλαη βιαζηήκηα απφ ηνλ Θεφ, έλαο πνπ ζα πεζάλεη λα θηηάρλεη θάηη αζάλαην….»  ην γεγνλφο 

φηη έρνπλ δηαζσζεί μχιηλα ζθαξηά ρηιηεηηψλ θάησ απφ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο ζε φιν ηνλ 

θφζκν εληζρχεη απηφλ ηνλ ηζρπξηζκφ. κσο γηα λα δήζεη έλα ζθαξί γηα πάληα ρξεηαδφηαλ 

πεξηνδηθή, ζρνιαζηηθή ζπληήξεζε, ρξφλν θαη θπξίσο πξψηεο πνηφηεηαο πιηθά. Αθφκα θαη 

ζήκεξα νη θαξαβνκαξαγθνί ιέλε φηη ην μχιν αλ ην ζπληεξήζεηο ζσζηά, αλ ην πξνζέμεηο, δελ 

έρεη εκεξνκελία ιήμεο. 

 

5.5 Σν πέξακα ησλ θαξλάγησλ ηεο ύξνπ  

Σελ θαηαγσγή ηνπ νθείιεη ζηνπο πξηαλνχο θαξαβνκαξαγθνχο, βέβαηα κε ηελ 

πάξνδν ησλ ρξφλσλ εμαπιψζεθε ζε νιφθιεξε ηελ Διιάδα, ε χξνο φκσο ζεσξείηαη αθφκε ε 

πξψηε θαη παξακέλεη ηζηνξηθά ε θαηεμνρήλ εμεηδηθεπκέλε ζηε θαηαζθεπή πεξακάησλ. 

 Σν πέξακα είλαη νμχπξσξν θαη νμχπξπκλν ζθαξί θαη κεγάινπ κεγέζνπο ζθαξί 

θαηάιιειν γηα ηε ζάιαζζα ηνπ Αηγαίνπ. Ο ηχπνο πέξακα αλάγεηαη, ζχκθσλα κε ηνπο 

ηζηνξηθνχο θαη ηνπο αξραηνιφγνπο, ζηνπο πξψηνπο βπδαληηλνχο ρξφλνπο θαη είλαη εηδηθά 

ζρεδηαζκέλνο γηα ηα κηθξά θαη ζπρλά θχκαηα ηνπ Αηγαίνπ.     

 Σν πέξακα απνηειεί ηελ πην ηδηφηππε θαηεγνξία ζθαθψλ ηεο ειιεληθήο 

παξαδνζηαθήο λαππεγηθήο. Ζ γάζηξα ηνπ παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο νκνηφηεηεο κε ην ηζεξλίθη, 

πιελ φκσο ην πέξακα ήηαλ κεγαιχηεξν. Μαξηπξίεο παιαηψλ θαξαβνκαξαγθψλ πνπ 

αλαθέξνπλ ζπγγέλεηα ηνπ πεξάκαηνο κε ηα ηξεραληήξηα, πεγάδνπλ απφ ηηο ίδηεο ζρεδφλ 

αλαινγίεο ηνπ ζπλνιηθνχ πιάηνπο σο πξνο ην ζπλνιηθφ κήθνο, θαζψο θαη απφ ην ζρήκα ηνπ 

θεληξηθνχ λνκέα πνπ ήηαλ ίδηνο κε απηφλ ηνπ ηξεραληεξηνχ.    

 Πεξάκαηα θαηαζθεπάδνληαλ άιινηε ζηελφηεξα θαη άιινηε θαξδχηεξα αλάινγα κε ην 

ζθνπφ ηεο ρξήζεο ηνπο. Σα ζηελφηεξα θαηαζθεπαδφληνπζαλ ψζηε λα επηηπγράλεηαη 
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κεγαιχηεξε ηαρχηεηα θαηά ηελ πιεχζε θαη ηα θαξδχηεξα γηα λα δεκηνπξγείηαη κεγαιχηεξνο 

απνζεθεπηηθφο ρψξνο ηθαλφο γηα κεηαθνξέο κεγάινπ φγθνπ εκπνξεπκάησλ. Δκπνξηθά ή γηα 

κεηαθνξά κεγάισλ θνξηίσλ ήηαλ ε θχξηα ρξήζε ησλ πεξακάησλ.     

 ήκεξα ε παξαγσγή ηέηνησλ ζθαθψλ έρεη ζηακαηήζεη, παξ’ φια απηά πεξάκαηα 

ζπλερίδνπλ λα αξκελίδνπλ ζηηο ειιεληθέο ζάιαζζεο θπξίσο σο ζθάθε αλαςπρήο. Έλα θχξην 

ηερληθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ πεξακάησλ ήηαλ έλαο κηθξφο θαζξέπηεο ηνπνζεηεκέλνο θάζεηα 

ζην επάλσ κέξνο ηεο πιψξεο, φπνπ εθεί θαηέιεγαλ ηα δχν άθξα ηεο θνππαζηήο.  

       

5.6 Τθηζηάκελα θαξλάγηα ηεο ύξνπ 

ήκεξα ηα πξάγκαηα γηα ηα θαξλάγηα έρνπλ αιιάμεη. Καη δελ ελλννχκε κφλν ηα 

ηειεπηαία ρξφληα ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Σα ζπλζεηηθά ειαθξηά πιηθά 

αληηθαηέζηεζαλ ην μχιν θαη νη παξαγγειηέο ησλ μχιηλσλ ζθαξηψλ έκεηλαλ ππφζεζε κφλν 

θάπνησλ “κεξαθιήδσλ” ηεο ζάιαζζαο. Σα παηδηά ησλ θαξαβνκαξαγθψλ άξρηζαλ λα 

ζηξέθνπλ αιινχ ην λνπ ηνπο. Απηνί πνπ έρνπλ απνκείλεη πηα λα αζθνχλ ηελ ηέρλε είλαη 

κεηξεκέλνη ζηα δάρηπια. Διπίδνπλ πεξηζζφηεξν ζε επηζθεπέο παξά ζε λέεο παξαγγειίεο θαη 

αλ ππάξμνπλ λέεο παξαγγειίεο, απηέο αθνξνχλ πιένλ κηθξά ζθάθε. Πνιινί θαξαβνκαξαγθνί 

αλαγθάδνληαη λα θάλνπλ θαη άιια επαγγέικαηα γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ επηβίσζε. Οη 

“πειάηεο”- ςαξάδεο έρνπλ ιηγνζηέςεη θαη πνιιά ζθαξηά έρνπλ πηα απνζπξζεί. 

 Παξά ηηο δπζθνιίεο, νη λαππεγηθέο εγθαηαζηάζεηο ζηε χξν είλαη αξθεηέο,  θαη νη 

θαξαβνκαξαγθνί αμηέπαηλα πξνζπαζνχλ λα επηβηψζνπλ θξαηψληαο ηελ θιεξνλνκηθή ηνπο 

ηέρλε ςειά, ρσξίο απινπνηήζεηο ζηηο θαηαζθεπέο ηνπο θαη ζπλερίδνληαο παξά ηελ αδηαθνξία 

ηεο Πνιηηείαο κηα παξάδνζε αηψλσλ. 

5.6.1 Ναππεγείν Σαξζαλάο Α.Δ.  

 Σν λαππεγείν αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα Μαπξίθνπ θαη ηδξχζεθε ην 1864, απφ ηνλ 

γέξνληα Μαπξίθν. Ο ηαξζαλάο ζπγθαηαιέγεηαη ζηνπο πξψηνπο ηαξζαλάδεο ηεο Διιάδνο θαη 

ζηε ζάια ηνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί θαη θαηαζθεπαζηεί εθαηνληάδεο ειιεληθά ζθαξηά, νη δε 

εξγαδφκελνη θαη κάζηνξεο πνπ έρνπλ πειεθήζεη απηά, αληηζηνηρνχλ ζε εθαηνληάδεο. Δδψ 

βξίζθεηαη θαη ην ηειεπηαίν δείγκα λαππεγηθήο ζάιαο ζε νιφθιεξε ηελ Διιάδα.  

 ήκεξα ν ηαξζαλάο αλήθεη ζηνλ θχξην Γηψξγν Μαπξίθν, γφλνο ηεο νηθνγέλεηαο 

Μαπξίθνπ θαη δηζέγγνλνο ηνπ πξσηνκάζηνξα θαη ηδξπηή ηνπ λαππεγείνπ. Ο αλνηρηφο ρψξνο 

ηνπ λαππεγείνπ βξίζθεηαη ζηα παξάιηα ηνπ λεζηνχ απέρνληαο ιίγα ρηιηφκεηξα απφ ην ιηκάλη 
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ηνπ λεζηνχ θαη βξίζθεηαη ηελ πεξηνρή Σαξζαλά. Ζ άκεζε πξφζβαζε ζηε ζάιαζζα απνηειεί 

έλα ηζρπξφ πιενλέθηεκα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ λαππεγείνπ 1
1/2 

αηψλα ηψξα.   

 Ζ θσηηά πνπ μέζπαζε ζηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ηαξζαλά ην 1970, έγηλε αηηία 

λα ραζεί ε αξρεηαθή θιεξνλνκηά ηνπ. ια φζα γλσξίδνπκε γηα ηα ζθαξηά πνπ λαππεγήζεθαλ 

εδψ αιιά θαη φζα πέξαζαλ ηελ πχιε ηεο ζπληήξεζεο είλαη απφ πξνθνξηθέο αλαθνξέο, ελψ 

αξθεηά ζηνηρεία ζπιιέρζεθαλ απφ ηα λενιφγηα ηεο ιηκεληθήο αξρήο ηεο χξνπ. Απφ ηελ 

έλαξμε ηεο επηρείξεζεο σο θαη ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 έρνπλ λαππεγεζεί 5.000 

μχιηλα πινηάξηα πάλσ απφ 20 κέηξα.  

 

 

                                Εικ. 5.6.1.1: Σξεραληεξάθη ππφ ζπληήξεζε ζηνλ ηαξζαλά.               

Ζ μπιεία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ πινηαξίσλ είλαη θπξίσο ηξαρεία 

πεχθε απφ ηε άκν θαη ηελ Μπηηιήλε, θππαξίζζη, ειιεληθή δξπο θαη επθάιππηνο, ελψ 

ρξεζηκνπνηείηαη αξθεηά μπιεία Iroko γηα ην πέηζσκα ηεο θνπβέξηαο. Απφ πξντφληα μχινπ, 

ρξεζηκνπνηείηαη κφλν ην θφληξα πιαθέ ζαιάζζεο γηα ηηο ππεξθαηαζθεπέο ησλ πινηαξίσλ.  

 

                Εικ.  5.6.1.2: πκηαθή ζθάθε ππφ θαηαζθεπή κε ηελ κέζνδν ηεο ζάιαο.  
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Ο ηαξζαλάο ηνπ θ. Μαπξίθνπ έδσζε δνπιεηά ζε δεθάδεο ζπξηαλέο νηθνγέλεηεο θαη 

απνηέιεζε έλαλ απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο ηαξζαλάδεο ηεο Διιάδαο. ηνλ ρψξν απηφ ζπάληα 

ρηίδνληαλ θαΐθη θάησ απφ είθνζη κέηξα. Ζ κέζνδνο ζρεδηαζκνχ ήηαλ θαηά θχξην ιφγν ε 

κέζνδνο ηεο ζάιαο, ελψ γηα κηθξφηεξα ζθάθε εθαξκνδφηαλ θαη ε κέζνδνο ηνπ κνλφρλαξνπ. 

 

Εικ.  5.6.1.3: Σν ζεκείν αλέιθπζεο θαη θαζέιθπζεο ηνπ ηαξζαλά θαη ην ηξέηιεξ ηεο επηρείξεζεο. 

 

Εικ.  5.6.1.4: Σα ζθάθε ζπληεξνχληαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ηδηνθηήηεο ζηνλ ρψξν ηνπ ηαξζαλά. 
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Εικ. 5.6.5: Ζ πνιηηεία είλαη απνχζα, ρξφλν κε ην ρξφλν ε μπινλαππεγηθή καξαδψλεη. 

ήκεξα ην λαππεγείν ιεηηνπξγεί θάησ απφ αληίμνεο ζπλζήθεο. Με κεγάιε ηνπ ιχπε, ν 

θ. Μαπξίθνο καο αλαθέξεη φηη νη εξγαζίεο ηνπ λαππεγείνπ πεξηνξίδνληαη ζηε θχιαμε ησλ 

πινηαξίσλ ζηνλ ππαίζξην ρψξν ηνπ. Σν λαππεγείν έρεη κεηαηξαπεί ζε έλα κεγάιν γθαξάδ 

πινηαξίσλ φρη κφλν μχιηλσλ ζθαξηψλ αιιά θάζε είδνπο.  Απηφ είλαη πξαγκαηηθά ιππεξφ. Οη 

ηδηνθηήηεο ησλ ζθαθψλ αλαιακβάλνπλ κφλνη ηνπο ηελ ζπληήξεζε ή ηελ επηζθεπή ησλ 

πινηαξίσλ θαη δελ αλαηίζεληαη νχηε απηέο νη εξγαζίεο ζην λαππεγείν. Ο ηαξζαλάο δελ 

απαζρνιεί θαλέλαλ ππάιιειν θαη φιεο νη εξγαζίεο γίλνληαη κφλν απφ ηνπο ηδηνθηήηεο 

λαππεγείνπ.           

 Ζ Πνιηηεία είλαη απνχζα επηζεκαίλεη ν θ. Μαπξίθνο θαη κε παξάπνλν καο αλαθέξεη 

φηη ν ηαξζαλάο καο ππάξρεη γηα ηνλ δήκν θαη ηνπο θνξείο κφλν φηαλ έρνπλ θαλνληζηεί 

επηζθέςεηο απφ ζρνιεία θαη άιινπο επηζθέπηεο ζην λεζί, θαηά ηα άιια ππάξρεη πιήξεο 

αδηαθνξία. Γελ ελδηαθέξεη θαλέλαλ γηα ην πψο επηβηψλνπκε, ιέεη ραξαθηεξηζηηθά. Σα 

πξνβιήκαηα μεθίλεζαλ κε ηελ έιεπζε ηνπ πιαζηηθνχ ζθάθνπο ζηελ αγνξά  θαη  ηελ 

πξνηξνπή ηνπ θξάηνπο γηα ηελ θαηαζηξνθή ησλ μχιηλσλ ζθαθψλ. ια έπαημαλ θαζνξηζηηθφ 

ξφιν ζηελ ζεκεξηλή θαηάζηαζε, επηζεκαίλεη.  
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                                Εικ. 5.6.1.5:                                                               Εικ. 5.6.1.6:                     

ήκεξα, ν κεγαιχηεξνο ηαξζαλάο ηνπ λεζηνχ απνηειεί ρψξν θχιαμεο γηα κεηαιιηθά θαη πιαζηηθά πινηάξηα. 

νβαξφ πξφβιεκα αληηκεησπίδεη ν ηαξζαλάο αθνχ ηα πάγηα έμνδα ηνπ λαππεγείνπ 

αληηζηνηρνχλ ζην πνζφ ησλ 70.000 €. Σν πνζφ απηφ δίλεηαη ζηνλ δήκν θαη ην ιηκεληθφ ηακείν 

γηα ηελ ελνηθίαζε ηνπ ρψξνπ, ν νπνίνο ρξεψλεηαη φπσο ηα ηξαπεδνθαζίζκαηα ζηα πεδνδξφκηα 

απφ ηηο θαθεηέξηεο. Σα έζνδα ρξφλν κε ην ρξφλν κεηψλνληαη θαη ε επηρείξεζε απεηιείηαη κε 

εμψζεηο. Πσο ζα κπνξέζεη λα αληαπεμέιζεη ζηα έμνδα, φηαλ ηα έζνδά ηνπ είλαη ηφζν 

πεξηνξηζκέλα. Γελ ζα παξαιείςσ λα αλαθέξσ έλα γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη ηελ αδηαθνξία 

ηνπ Γήκνπ ηεο χξνπ θαη απηφ είλαη φηη  πξηλ κεξηθά ρξφληα ν ηαξζαλάο επηδέρηεθε πξφζηηκν 

20.000€ γηαηί επηζθεχαζαλ ην ζεκείν φπνπ θαζειθχνληαη ηα πινηάξηα, έπεηηα απφ 

θαηαζηξνθή ελφο ηκήκαηφο ηνπ. ινη γλσξίδνπκε ηελ γξαθεηνθξαηία πνπ πιήηηεη ηελ ρψξα 

καο, ε αίηεζε γηα επηζθεπή έγηλε απφ ηνπο ηδηνθηήηεο, νη κήλεο πεξλνχζαλ θαη ε έγθξηζε 

πνπζελά. Ζ επηζθεπή έγηλε γηα λα κπνξεί λα ζπλερηζηεί ε παξαγσγηθή ξνή ηνπ ηαξζαλά θαη 

ην Ληκεληθφ ηακείν ηνπο επέβαιιε πξφζηηκν. Απηή είλαη ε βνήζεηα ηνπ θξάηνπο.   

 ηελ εξψηεζε κνπ αλ ππάξρεη δήηεζε εξγαζίαο απφ ηνπο λένπο, ν θ. Μαπξίθνο 

απαληά φηη ππάξρνπλ αξθεηνί λένη πνπ ζα ήζειαλ λα δνπιέςνπλ ζην ρψξν απηφ αιιά δελ 

ππάξρεη δνπιεηά. Γελ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα πξνζιάβνπλ θάπνηνλ, ε θαηάζηαζε είλαη 

δξακαηηθή. Πνιιέο θνξέο έρνπλ απεπζπλζεί ζηελ Πνιηηεία γηα λα επηδνηεζνχλ αιιά δελ 

ππάξρεη αληαπφθξηζε. Σα ηειεπηαία 20 ρξφληα έρνπλ γίλεη δχν ζεκηλάξηα ζην ρψξν ηνπ 

ηαξζαλά, ην πξψην δηήξθεζε έλαλ ρξφλν πεξίπνπ θαη θαηαζθεπάζηεθε έλα πέξακα 16 

κέηξσλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ην νπνίν βξίζθεηαη ζε κηα γσληά ηνπ ηαξζαλά θαη ην ηξψεη 

ην ζαξάθη θαη ζην επφκελν θαηαζθεπάζηεθε έλα ηξεραληήξη απφ ηα Κ.Δ.Κ ΝΔΧΡΗΟΤ 

ΤΡΟΤ θαη βξίζθεηαη ζην ελπδξείν ηεο χξνπ. ζν κηα επηδφηεζε πνπ δφζεθε ζηνλ 

ηαξζαλά ην 2001 γηα αληηθαηάζηαζε ησλ ηξέηιεξ ηνπ, έιαβαλ ην πξψην κέξνο ηνπ πνζνχ θαη 
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έθηνηε δελ εηζέπξαμαλ θαλέλα άιιν πνζφ. Απηή είλαη ε ζηάζε ηνπ θξάηνπο απέλαληί καο, 

είπε κε ιχπε ν θ. Μαπξίθνο.  

 

5.6.2 Ναππεγείν Βιάκε Αζαλάζηνπ   

Σν θαξλάγην δεζπφδεη ζ’ έλα βξάρν ζηελ πεξηνρή Δπηζθνπείν ηεο χξνπ θαη ε 

απνκαθξπζκέλε ζέζε ηνπ απφ ηελ ζάιαζζα, δελ απνηειεί εκπφδην ζηελ αλάζεζε ησλ 

εξγαζηψλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, ζίγνπξα φκσο επηβάιιεη κηα άιιε ζεηξά δηαδηθαζηψλ 

πνπ ζα παξαθνινπζήζνπκε ζηελ εμέιημε ηεο εξγαζίαο απηήο. Σν νξζνγψλην θηίζκα θαη ν 

εμσηεξηθφο ηνπ ρψξνο ηνπ ηαξζαλά επαξθνχλ ηξεηο δεθαεηίεο ηψξα γηα λα πεξηθιείνπλ ην 

κεξάθη θαη ηελ αγάπε γηα ηα μχιηλα ζθάθε ηεο  νηθνγέλεηαο Βιάκε. 

 

 

      Εικ. 5.6.2.1: Ρίδα απφ δέληξν επθαιχπηνπ ζηελ είζνδν ηνπ ηαξζαλά Βιάκε.  
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Εικ. 5.6.2.2: ηελ εηθφλα δηαθξίλεηαη ε θεληξηθή είζνδνο  ηνπ θιεηζηνχ ρψξνπ ηνπ ηαξζαλά θαη ην ηξέηιεξ ηεο επηρείξεζεο γηα 

ηελ κεηαθνξά ησλ ζθαθψλ απφ θαη πξνο ηελ ζάιαζζα. 

 

Δδψ εθηεινχληαη φιεο νη εξγαζίεο  πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή αιιά θαη ηελ 

ζπληήξεζε ελφο πινηαξίνπ. ηνλ εμσηεξηθφ ρψξν βξίζθεηαη ν θαηαξξάθηεο, γίλεηαη ε  

ζηνίβαμε ησλ θνξκψλ θαη ε απνζήθεπζε ηνπο, θαζψο απνηειεί θαη ηελ αίζνπζα αλακνλήο 

θάζε μχιηλνπ πινηαξίνπ πξνθεηκέλνπ λα ζπληεξεζεί ή  λα επηζθεπαζηεί. 

 

 

 

Εικ.5.6.2.3: Ζ ζθηά πνπ πξνζθέξνπλ ηα πεχθα θαη ηα περάθηα κεηαμχ ησλ θνξκνηεκαρίσλ εμαζθαιίδνπλ ηελ θπζηθή μήξαλζε 

ησλ θνξκψλ. 
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                                  Εικ. 5.6.2.4:                                                                    Εικ. 5.6.2.5: 

                         Πιαηθφξκα πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο μχιηλεο χιεο ζηνλ εμσηεξηθφ ρψξν ηνπ ηαξζαλά. 

ξ 

 

 

 

Εικ. 5.6.2.6: Ο θαηαξξάθηεο ηνπ ηαξζαλά. 

 

Σν 1970 ν θ. Μηράιεο Βιάκεο θαη ν θ. Σδαλήο Βιάκεο έζηεζαλ ηελ επηρείξεζε απηή 

θαη ζχκθσλα κε  καξηπξίεο ήηαλ απφ ηνπο ειάρηζηνπο ζε νιφθιεξε ηελ Διιάδα πνπ 

δνχιεπαλ ηα μχιηλα ζθαξηά φπσο ν άλζξσπνο ηελ αλάζα ηνπ. Κνληά ηνπο καζήηεπζε θαη 

εξγάζηεθε κεγάινο αξηζκφο εξγαηψλ θαη καζηφξσλ. Αλάκεζα ηνπο ήηαλ θαη ν γηνο ηνπ θ. 

Μηράιε, Θαλάζεο, φπνπ απφ πνιχ κηθξή ειηθία παξαθνινχζεζε θαη θαηάθεξε λα εθνδηαζηεί 

κε φιεο ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο γηα λα ζπλερίζεη ηελ  παξάδνζε απηή. Ο Θαλάζεο είλαη 

πιένλ ν ηδηνθηήηεο ηνπ θαξλάγηνπ θαη κέξα κε ηε κέξα απνδεηθλχεη φηη δίπια ζηνλ παηέξα 

ηνπ απέθηεζε ηελ εκπεηξία πνπ απαηηείηαη, ψζηε λα θαηαζθεπάδεη πινηάξηα πνπ 

αληαπεμέξρνληαη ζε φιεο ηηο ζπλζήθεο, πινηάξηα πνπ «βξέρνπλ» ηα μχια ηνπο  ζηελ ήξεκε 

ζάιαζζα κα θαη αληηκεησπίδνπλ κε ζάξξνο θαη πεξεθάληα ηελ καληαζκέλε ζάιαζζα. 

 Οθείισ ζε απηφ ην ζεκείν λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ ζηνλ Θαλάζε θαη ζα κνπ 

επηηξαπεί λα ηνλ απνθαιψ κε ην κηθξφ ηνπ φλνκα, αθνχ ε ειηθία ηνπ είλαη κφιηο 35 ρξφλσλ, 

γηαηί ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο πηπρηαθήο απηήο εξγαζίαο ζπληάρζεθε κέζα ζηνλ ηαξζαλά 
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ηνπ. Ίζσο απνηειεί κνλαδηθφ παξάδεηγκα θαη απφδεημε πσο ε ηέρλε ηεο μπινλαππεγηθήο είλαη 

αθφκα δσληαλή. Δίλαη ν κνλαδηθφο ηαξζαλάο πνπ έρεη ηελ ραξά λα ζθαξψλεη λέα θαΐθηα εδψ 

θαη δχν ρξφληα. Βέβαηα, απηφ δελ αλαηξεί ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ν θιάδνο αιιά 

απηφ είλαη έλα αηζηφδνμν κήλπκα θαη κηα ειπίδα φηη ην επάγγεικα ηνπ θαξαβνκαξαγθνχ ζα 

αλαθάκςεη.            

 Ο ηαξζαλάο θαηαζθεπάδεη μχιηλα πινηάξηα κε ηε κέζνδν ηνπ κνλφρλαξνπ θαη ε 

μπιεία πνπ ρξεζηκνπνηεί πιένλ είλαη πεχθν άκνπ θαη πεχθν Μπηηιήλεο (ηξαρεία πεχθε) 

ιφγσ ρακεινχ θφζηνπο. ε θάπνηα θαΐθηα ρξεζηκνπνηεί θαη Iroko αιιά κφλν γηα ην πέηζσκα 

ηεο θνπβέξηαο ή γηα θαηαζθεπή επηκέξνπο ζηνηρείσλ ησλ ζθαθψλ, φπσο ηα πεδάιηα. Απφ 

πξντφληα μχινπ ρξεζηκνπνηεί κφλν ην θφληξα πιαθέ ζαιάζζεο γηα ηηο ππεξθαηαζθεπέο ηνπ 

ζθάθνπο ή ηηο θνπθέηεο. Ο ρξφλνο παξάδνζεο είλαη πεξίπνπ 2 κήλεο θαη ην θφζηνο εμαξηάηαη 

απφ ην κέγεζνο ηνπ ζθάθνπο, πνηέ φκσο έλα ζθάθνο πνπ θαηαζθεπάδεηαη ή ζπληεξείηαη ζηνλ 

ηαξζαλά δελ μεπεξλάεη ηα 16 κέηξα ιφγσ ηεο απνκαθξπζκέλεο ζέζεο ηνπ ηαξζαλά απφ ηελ 

ζάιαζζα θαη ησλ πνιιψλ θαη κηθξψλ ζηξνθψλ ηνπ δξφκνπ πνπ νδεγεί ζε απηφλ.  

 Σν εξγαηηθφ δπλακηθφ ηεο επηρείξεζεο κέρξη ην 1995 ήηαλ έμη άηνκα, ελψ ηψξα είλαη 

κφλν δχν. Ο ίδηνο θαη έλαο βνεζφο ηερλίηεο. Παιηφηεξα ζθαξψλνληαλ πεξίπνπ 7 κε 8 ζθάθε 

ηνλ ρξφλν, ελψ ηψξα ν αξηζκφο έρεη κεησζεί ζηα 2 κε 3. Σελ κείσζε απηνχ ηνπ αξηζκνχ  

δηθαηνινγεί ν ίδηνο κε ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ μχιηλσλ ζθαθψλ απφ ηα πιαζηηθά θαη ηελ 

δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ελδηαθεξφκελνη γηα απφθηεζε επαγγεικαηηθψλ αδεηψλ 

αιηείαο. Αληηζέησο ηελ ρξπζή επνρή ηεο μπινλαππεγηθήο απνδίδεη ζηελ επθνιία απφθηεζεο 

επαγγεικαηηθήο άδεηαο αιηείαο απφ ην θξάηνο κέρξη ηελ δεθαεηία ηνπ 1990. Φπζηθά δελ 

παξαιείπεη λα επηζεκάλεη ηελ απαξάδεθηε ελέξγεηα ηνπ θξάηνπο γηα ηελ πξνηξνπή ηνπ ζην 

ζπάζηκν ησλ μχιηλσλ ζθαθψλ θαη ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο πνπ είρε απηφ ζηνλ θιάδν. 

 Απηή ηελ πεξίνδν έρεη αλαιάβεη ηελ θαηαζθεπή θάπνησλ ζθαθψλ αιιά ην κέιινλ 

ζεσξείηαη απφ ηνλ ίδην αβέβαην θαη ηνλίδεη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ελεξγήο παξνπζίαο ηεο 

Πνιηηείαο θαη ησλ αξκφδησλ θνξέσλ. 

 

 

 

 

 



Πηπρηαθή εξγαζία ηεο Γαθλά Υξπζάλζεο 

 63 

2011 

5.6.3 Ναππεγείν  «Ο Φνπζθήο»  

Ο ηαξζαλάο  αλήθεη ζηνλ θ. Εψξδν Νηθφιαν θαη βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή Καξλάγην 

ηεο Δξκνχπνιεο. Ο θ. Εψξδνο ζηελ εξψηεζή κνπ απφ πφηε εξγάδεηαη εδψ, είπε γειψληαο: 

βξίζθνκαη εδψ απφ πνιχ κηθξή ειηθία, ε κφλε δηαθνπή έγηλε φηαλ ππεξέηεζα, λα θαληαζηείο φηη 

φηαλ απνιχζεθα έθηαζα ζηε χξν ην πξσί, άθεζα ηηο βαιίηζεο κνπ ζην ζπίηη θαη πήγα γηα 

δνπιεηά ζηνλ ηαξζαλά.          

 Ο ηαξζαλάο ιεηηνπξγεί απφ ην 1952 θαη ηδηνθηήηεο ήηαλ ν παηέξαο ηνπ θ. Εψξδνπ, ν 

θ. Γηάλλεο. ζν θαη πεξίεξγν αλ αθνχγεηαη ν κάζηξν-Γηάλλεο, μεθίλεζε λα εξγάδεηαη ζηνπο 

ηαξζαλάδεο ζηελ ειηθία ησλ 5 ρξφλσλ. Μάδεπαλ ηα πξηνλίδηα θαη ηα πεξηζζεχκαηα απφ ηα 

θαΐθηα ζε ηζνπβαιάθηα θαη έβγαδαλ ην ραξηδηιίθη ηνπο, ιέεη ν θ. Εψξδνο θαη ηελ πξψηε ηνπ 

βαξθνχια έθηηαμε ζην παηάξη ηνπ ζπηηηνχ ηνπ απφ ηα ξεηάιηα ησλ κεγάισλ θατθηψλ. 

 Σν 1988 πήξε ηελ επηρείξεζε ζηα ρέξηα ηνπ. ηα θαιά ρξφληα ν ηαξζαλάο δελ 

αλαιάκβαλε ζπληεξήζεηο θαη επηζθεπέο παξά κφλν ηελ θαηαζθεπή παξαδνζηαθψλ ζθαξηψλ, 

ηψξα φκσο ηα πξάγκαηα έρνπλ αιιάμεη. Σν θαξλάγην δελ απνηειεί ηελ κνλαδηθή εξγαζία ηνπ 

ίδηνπ θαη κέζα ζην ρψξν ηνπ ηαξζαλά εθηειεί ζπληεξήζεηο θαη επηζθεπέο ζθαθψλ, θαζψο θαη  

ηελ θαζέιθπζε θαη ηελ αλέιθπζε ζθαθψλ, κε πεξηνξηζκφ ζηα κέηξα ησλ ζθαθψλ ιφγσ 

κηθξήο έθηαζεο ηνπ εμσηεξηθνχ ρψξνπ. Γίπια απφ ην λαππεγείν ηνπ θ. Εψξδνπ βξίζθεηαη 

άιιε κηα λαππεγνμπινπξγηθή επηρείξεζε. Ζ αδηθία πνπ δηαθξίλεηαη εδψ είλαη (γηα 

αδηεπθξίληζηνπο ιφγνπο) φηη ε έθηαζε ησλ 2.500 κ. αλήθεη ζηελ δεχηεξε επηρείξεζε, ελψ ζην 

λαππεγείν ηνπ αλήθνπλ κφιηο ηα 140 κ.  

 

 

Εικ.: 5.6.3.1: Ζ είζνδνο ηνπ ηαξζαλά. 
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Σηο δεθαεηίεο ηνπ ’60 κέρξη θαη ’90, ην λαππεγείν ζθάξσζε εθαηνληάδεο θαΐθηα, 

ζπλήζσο έθηαλαλ ηα 9 κέηξα ιφγσ κηθξήο έθηαζεο ηνπ ρψξνπ. Μαο αλαθέξεη έλα ηηκνιφγην 

απφ ηνλ παηέξα ηνπ πνπ αθνξά θαηαζθεπή ελφο θνχηνπινπ θαη ε αμία απηνχ; 1.200 δξρ. 

Μφλν κηα θνξά ζθαξψζεθε έλα ηζεξλίθη 16,5 κέηξα. ηνλ ηαξζαλά ζθαξψλνληαλ πεξίπνπ 7 

ζθάθε ην ρξφλν, ην εξγαηηθφ δπλακηθφ απνηεινχζαλ 4 άηνκα θαη ν ρξφλνο παξάδνζεο ήηαλ 

πεξίπνπ 2 κήλεο.  Σψξα ν θ. Εψξδνο εξγάδεηαη κφλνο.      

 Σν λαππεγείν απνηειείηαη απφ έλαλ θιεηζηφ ρψξν, φπνπ ζηεγάδνληαη ηα κεραλήκαηα 

θαη εδψ εθηεινχληαη φιεο νη λαππεγνμπινπξγηθέο εξγαζίεο. Ζ θαηάζηαζε είλαη πνιχ άζρεκε 

θαη αλαθέξεη φηη απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ δελ πξνέηξεςε ηνπο γηνπο ηνπ λα αθνινπζήζνπλ ην 

επάγγεικα απηφ. ην λαππεγείν ηνπ έρεη λα ζθαξσζεί θαηλνχξην θαΐθη εδψ θαη δχν ρξφληα θαη 

ν ίδηνο ζπλεξγάδεηαη θαη κε άιινπο ηαξζαλάδεο, φηαλ ρξεηάδεηαη λα θαιαθαηηζηεί έλα 

ζθάθνο. Ο θ. Εψξδνο είλαη ν ηειεπηαίνο θαιαθάηεο ζηνλ λεζί ελ ελεξγεία.  

 

 

Εικ. 5.6.3.2: ηνλ εζσηεξηθφ ρψξν ηνπ λαππεγείνπ βξίζθεηαη έλα απφ ηα πην φκνξθα ειιεληθά παξαδνζηαθά ζθαξηά, 

ε πεξίθεκε Τδξαίηθε βάξθα. Καηαζθεπαζκέλε ζην λαππεγείν ηνπ θ. Εψξδνπ, εμ νινθιήξνπ απφ μχιν Iroco, ηψξα βξίζθεηαη 

εδψ γηα ηελ ζπληήξεζε πνπ απαηηεί. 

 Ο ίδηνο έρεη ζθεθηεί αξθεηέο θνξέο ηα ηειεπηαία ρξφληα λα θιείζεη ηελ επηρείξεζε, 

αιιά ειπίδεη φηη ν θιάδνο ζα αλαθάκςεη. Ζ άπνςε ηνπ γηα ηελ ζέζε ηεο Πνιηηείαο είλαη φηη 

είλαη απνχζα θαη φηη κε ηηο λνκνζεζίεο πνπ επηβάιιεη νδεγεί ηνλ θιάδν ζηελ θαηαζηξνθή. 

Έλα νιφθιεξν θχθισκα δνχιεςε γηα λα παγησζεί ην πιαζηηθφ ζθάθνο ζηελ αγνξά θαη απηφ 

ήηαλ ε αξρή ηνπ θαθνχ. Σν νηθνλνκηθφ θίλεηξν πνπ δφζεθε ζηνπο επαγγεικαηίεο ςαξάδεο 

γηα ηελ πιήξε δηάιπζε ησλ μχιηλσλ ζθαθψλ δηέιπζε θαη ηα ίδηα ηα λαππεγεία. Ο θ. Εψξδνο 

αλαθέξεη φηη απηά ηα ζθάθε πνπ θαηαζηξάθεθαλ ήηαλ ηθαλά λα ζπληεξνχλ ηα λαππεγεία 

ηνπο, φκσο θαη απηφ ην δηθαίσκα ηνπο ην αθαίξεζαλ.      
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Θπκάηαη φηη ηα ρξφληα πνπ ε μπινλαππεγηθή ήηαλ ζην απφγεηφ ηεο, παξέιαπλαλ φια 

ηα θξαηηθά θαλάιηα γηα λα αλαδείμνπλ ηελ ηέρλε απηή. Σψξα πνπ ζα έπξεπε λα βξίζθνληαη 

ζην πιεπξφ ηνπο, φινη αδηαθνξνχλ.  

 

 

Εικ. 5.6.3.3: Σν ζεκείν αλέιθπζεο θαη θαζέιθπζεο ηνπ ηαξζαλά ηνπ θ. Εψξδνπ. 

 

Εικ. 5.6.3.4: Ο εζσηεξηθφο ρψξνο ηνπ λαππεγείνπ. ην βάζνο δηαθξίλεηαη ε πξηνλνθνξδέια θαη κπξνζηά ν μερνλδξηζηήξαο ηνπ 

ηαξζαλά. 
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5.6.4 Ναππεγείν Καξακνιέγθνπ Νηθόιανπ 

Σν λαππεγείν βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή Γαλί ηεο χξνπ. Σν λαππεγείν αλήθεη ζηνλ θ. 

Καξακνιέγθν Νίθν θαη ηελ θφξε ηνπ Γεσξγία. πσο θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ησλ 

μπινλαππεγηθψλ επηρεηξήζεσλ, έηζη θαη ην θαξλάγην ηνπ θχξηνπ Καξακνιέγθνπ είλαη 

νηθνγελεηαθή επηρείξεζε θαη έρεη ζέζε ζην ηζφγεην ηεο νηθίαο ηνπ.   

 

 

Εικ. 5.6.4.1: Ο ηαξζαλάο έρεη ηελ ζέζε ηνπ ζην ηζφγεην ηεο νηθίαο ηνπ θ. Καξακνιέγθνπ. 

Ζ επηρείξεζε ιεηηνπξγεί απφ ην 1981, ν θχξηνο Καξακνιέγθνο φκσο μεθίλεζε λα 

εξγάδεηαη ζηνπο ηαξζαλάδεο ηεο χξνπ ζηελ ειηθία, κφιηο ησλ 12 ρξφλσλ. Σα ρξφληα εθείλα 

ήηαλ δχζθνια θαη έπξεπε λα ζπλεηζθέξνπλ φια ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ζην ζπίηη, αλαθέξεη 

ζηελ ζπδήηεζή καο. Σελ ηέρλε ηεο μπινλαππεγηθήο δελ έκαζε απφ ηνλ παηέξα ηνπ, φπσο 

ζπλεζίδεηαη ζηνλ ρψξν απηφ αιιά δίπια ζε ζεκαληηθνχο θαξαβνκαξαγθνχο ηεο επνρήο ζηνλ 

πξψην ηαξζαλά ηεο χξνπ. Απφ κηθξφο επέιεμε λα κάζεη ηελ ηέρλε απηή θαη ζπλερίδεη λα ηελ 

εμαζθεί σο ηα εμήληα ηνπ ρξφληα.         

 Σν εθπιεθηηθφ θαη αμηνζεκείσην γηα απηφ ην λαππεγείν είλαη ε ελαζρφιεζε ηεο 

θφξεο ηνπ ζε απηφ. Ζ Γεσξγία αγάπεζε ηελ μπινλαππεγηθή θαη κέζα απφ ηνλ παηέξα ηεο 

έκαζε λα εθηειεί φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη ζηνλ ρψξν απηφ θαη λα ζηέθεηαη αληάμηα 

ζε έλαλ ρψξν πνπ θχξην ιφγν έρεη ην αξζεληθφ θχιιν. Σν παξάδεηγκά ηεο είλαη πξσηνθαλέο 

γηα ηνλ ειιαδηθφ ρψξν θαη απνδεηθλχεη φηη ην βαζηθφηεξν εθφδην ζηνλ ρψξν ηεο 

μπινλαππεγηθήο είλαη ην κεξάθη θαη ε αγάπε γηα ηα μχιηλα ζθάθε.     
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Εικ. 5.6.4.2: Μαδί κε ηελ θφξε ηνπ ν θ. Καξακνιέγθνο αλαιακβάλνπλ θάζε μπινλαππεγηθή εξγαζία. 

ηνλ ρψξν ηνπ λαππεγείνπ εθηεινχληαη πάζεο θχζεσο εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ηα 

μχιηλα ζθάθε. Ζ θαηαζθεπή αθνξά κηθξά ζθάθε, θπξίσο κέρξη 10 κέηξα. Ζ  απνκαθξπζκέλε 

ηνπ ζέζε ηνπ θαξλάγηνπ απφ ηελ ζάιαζζα δελ ηνπ επηηξέπεη ηελ θαηαζθεπή κεγαιπηέξσλ 

γηαηί είλαη αδχλαηε ε κεηαθνξά ηνπο γηα ηελ θαζέιθπζε ζηελ ζάιαζζα. Ζ ζπληήξεζε θαη ε 

επηζθεπή μχιηλσλ ζθαθψλ γίλεηαη ζην ρψξν ηνπ λαππεγείνπ αιιά πνιιέο θνξέο νη εξγαζίεο 

απηέο εθηεινχληαη ζηνπο ρψξνπο φπνπ βξίζθεηαη ην ζθάθνο ή αθφκα θαη ζηελ νηθία ηνπ 

ηδηνθηήηε ηνπ. Σν λαππεγείν είλαη εμνπιηζκέλν κε ηα απαξαίηεηα κεραλήκαηα γηα ηελ 

εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη πεξηνξίδνληαη ζηελ πξηνλνθνξδέια, ζηελ πιάλε, ηνλ 

μερνλδξηζηήξα, ελψ δελ ιείπνπλ φια ηα εξγαιεία ηεο μπινλαππεγηθήο. Ζ μπιεία πνπ 

ρξεζηκνπνηεί είλαη θπξίσο είλαη πεχθν Μπηηιήλεο θαη πεχθν άκνπ, θππαξίζζη γηα ηα 

άικπνπξα  θαη  Iroko.          

 Ο θ. Καξακνιέγθνο θξίλεη φηη δελ ππάξρεη ελδηαθέξνλ απφ ηνπο λένπο ιφγσ 

δπζθνιίαο ηεο εξγαζίαο θαη ησλ ρακειψλ απνδνρψλ. Ζ ζέζε ηνπ γηα ηελ ζεκεξηλή 

θαηάζηαζε δελ δηαθέξεη απφ ηνπο ππφινηπνπο θαξαβνκαξαγθνχο θαη θαηαινγίδεη ηηο επζχλεο 

ζηηο ελέξγεηεο ηνπ θξάηνπο. Τπνζηεξίδεη φηη κεγάια νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ζηήξημαλ ηελ 

εηζαγσγή ηνπ πιαζηηθνχ κε απνηέιεζκα λα γεκίδνπλ ηψξα νη καξίλεο απφ απηά θαη λα 

παξαγθσλίδνπλ ηα μχιηλα. Βέβαηα, θαηαινγίδεη επζχλεο θαη ζηνπο ίδηνπο ηνπ αγνξαζηέο πνπ 

επηιέγνπλ ην πιαζηηθφ ζθάθνο ιφγσ ηεο κηθξήο ζπληήξεζεο πνπ ρξεηάδνληαη. Σελ επνρή πνπ 

ε μπινλαππεγηθή επεκεξνχζε ζην λεζί ν ηαξζαλάο ηνπ ζθάξσλε 5 κε 6 θαΐθηα ην ρξφλν, 

πεξηζζφηεξν ιίκπεξηπ θαη ηξεραληήξηα αιιά ηψξα έρεη ήδε λα ζθαξψζεη λέν, έλαλ ρξφλν.  
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Εικ. 5.6.4.3: Μηα κηθξνγξαθία μχιηλεο βάξθαο ππνδέρεηαη ηνπο επηζθέπηεο ζηνλ ηαξζαλά ηνπ θ. Καξακνιέγθνπ. 
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5.7 Δξσηεκαηνιόγην ε πξηαλνύο Ξπινλαππεγνύο 

 

Ερωτ. 1: Δπσλπκία επηρείξεζεο, έδξα θαη  έηνο ίδξπζεο. 

Σαξζαλάο 1: Βιάκε Αζαλαζίνπ, Δπηζθνπείν χξνπ, 1970. 

Σαξζαλάο 2: Μαπξίθνπ Γηψξγνπ, Σαξζαλάο χξνπ, 1864. 

Σαξζαλάο 3: «O Φνπζθήο», Καξλάγην χξνπ, 1952. 

Σαξζαλάο 4: Καξακνιέγθνο Νηθφιανο, Γαλί χξνπ, 1981. 

 

Ερωτ. 2:  Ολνκαηεπώλπκν εξσηεζέληνο, ηδηόηεηα, ειηθία. 

Σαξζαλάο 1: Βιάκεο Αζαλάζηνο, μπινλαππεγφο, ηδηνθηήηεο ηνπ ηαξζαλά, 35 ρξφλσλ. 

Σαξζαλάο 2: Μαπξίθνο Γηψξγνο, ηδηνθηήηεο ηνπ ηαξζαλά, μπινλαππεγφο, 47 ρξφλσλ. 

Σαξζαλάο 3: Εψξδνο Νηθφιανο, θαιαθάηεο, μπινλαππεγφο, ηδηνθηήηεο, 47 ρξφλσλ. 

Σαξζαλάο 4: Καξακνιέγθνο Νηθφιανο, μπινλαππεγφο θαη ηδηνθηήηεο ηνπ ηαξζαλά, 60 ρξφλσλ. 

 

Ερωτ.3: Δξγαζίεο πνπ εθηεινύληαη ζηελ επηρείξεζε;  

Ξπινλαππεγφο 1: Παξαγσγή, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή μχιηλσλ ζθαθψλ. 

Ξπινλαππεγφο 2: Παξαγσγή, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή μχιηλσλ ζθαθψλ, θχιαμε παληφο ηχπνπ 

ζθαθψλ, αλέιθπζε θαη θαζέιθπζε ζθαθψλ. 

Ξπινλαππεγφο 3: Παξαγσγή, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή μχιηλσλ ζθαθψλ, αλέιθπζε θαη 

θαζέιθπζε ζθαθψλ. 

Ξπινλαππεγφο 4: Παξαγσγή, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή μχιηλσλ ζθαθψλ. 

 

Ερωτ.4: Πνηα ήηαλ ε ειηθία ηεο πξώηεο ζαο επαθήο κε ην αληηθείκελν;  

Ξπινλαππεγφο 1: Απφ κηθξφ παηδί, θαινθαίξηα θαη δηαθνπέο απφ ην ζρνιείν εξρφκνπλ εδψ 

ζηνλ ηαξζαλά θαη βνεζνχζα ηνλ παηέξα κνπ θαη ηνλ ζείν κνπ, ειαθξηέο δνπιεηέο, ζθνχπηδα 

δειαδή ή θνπβαινχζα ηα μχια, ζηελ ειηθία ησλ 15 πεξίπνπ φπνπ θαη ηειείσζα ην γπκλάζην 

απνθάζηζα φηη δελ ζα ζπλερίζσ ην ζρνιείν θαη ζα αζρνιεζψ κε ην επάγγεικα απηφ, έηζη 

μεθίλεζα λα εξγάδνκαη θαλνληθά. 

Ξπινλαππεγφο 2: Απφ κηθξφ παηδί είρα επαθή κε ηνλ ηαξζαλά, εξρφκνπλ καδί κε ηνλ παππνχ 

κνπ θαη ηνλ παηέξα κνπ, ζρεδφλ έρσ κεγαιψζεη κέζα ζηνλ ηαξζαλά. ηηο δηαθνπέο απφ ην 
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ζρνιείν θαινθαίξηα θιπ εξγαδφκνπλ εδψ γηα ην ραξηδηιίθη κνπ, ηειείσζα ην ιχθεην, θνίηεζα 

ζηελ ζρνιή θαη φηαλ επέζηξεςα ζην λεζί μεθίλεζα λα εξγάδνκαη ζην ηαξζαλά. Θπκάκαη ηελ 

ραξά κνπ φηαλ πνχιεζα ηελ πξψηε κνπ βάξθα, ήκνπλ πεξίπνπ 16 ρξνλψλ. 

Ξπινλαππεγφο 3: Δίκαη ζηνλ ηαξζαλά απφ φηαλ γελλήζεθα. Βέβαηα πην κηθξφο ζθνχπηδα, 

θαζάξηδα ηα εξγαιεία θαη θνπβαινχζα μχια, δελ κπνξνχζα λα εξγαζηψ κε άιιε ηδηφηεηα. Απφ 

ηα 12 ρξφληα κνπ πεξίπνπ μεθίλεζα λα θάλσ πην βαξηέο δνπιεηέο θαη λα βνεζάσ ζην ρηίζηκν 

ελφο θατθηνχ.  

Ξπινλαππεγφο 4: Όπσο ζνπ αλέθεξα εκείο δελ είρακε ηελ δπλαηφηεηα γηα λα ζπλερίζνπκε ζην 

ζρνιείν, ε νηθνγέλεηα κνπ ήηαλ εμακειήο θαη φια ηα παηδηά εξγαζηήθακε απφ πνιχ κηθξή 

ειηθία. Δγψ μεθίλεζα λα εξγάδνκαη ζηνλ ηαξζαλά ησλ αδεξθψλ Μαπξίθσλ ζηα 11 κνπ ρξφληα. 

Γελ μέξσ γηαηί αιιά απηή ε δνπιεηά κε θέξδηζε ν παηέξαο κνπ ήηαλ πιαλφδηνο, δελ είρε θακία 

ζρέζε κε ην επάγγεικα απηφ αιιά εκέλα κε θέξδηζαλ ηα ζθαξηά θαη ε ζάιαζζα. Γνπιεχακε 

πνιιέο ψξεο θαη ζαλ παξαγηνί πνπ ήκαζηαλ ηα ρξήκαηα ήηαλ πνιχ ιίγα, φζν γηα αζθάιηζε κελ 

θάλεηο ηνλ θφπν λα κε ξσηήζεηο. Οη ζπλζήθεο εξγαζίαο ήηαλ πνιχ δχζθνιεο. Οη βνεζνί 

πεξηκέλακε λα καδέςνπκε ηα ξεηάιηα απφ ηα κεγάια ζθάθε πνπ δνπιεχακε θαη θηηάρλακε κηθξά 

βαξθάθηα ηελ Κπξηαθή πνπ δελ εξγαδφκαζηαλ γηα λα βγάινπκε θάηη παξαπάλσ αιιά καζαίλακε 

θηφιαο. 

 

Ερωτ.5: Έρεηε θνηηήζεη ζε θάπνηα ζρνιή;  αλ λαη πνηα είλαη απηή;  έρεη ζρέζε κε ην 

αληηθείκελν ηεο δνπιεηά ζαο; θξίλεηε όηη νη γλώζεηο πνπ απνθηήζαηε θάλεθαλ ρξήζηκεο 

ζηε πνξεία απηή; 

Ξπινλαππεγφο 1: Όρη. Έρσ θνηηήζεη κέρξη ην γπκλάζην. 

Ξπινλαππεγφο 2: Ναη είκαη πηπρηνχρνο κεραλνινγίαο αιιά κε θέξδηζε ην επάγγεικα απηφ 

άκεζα δελ έρνπλ θάπνηα ζρέζε αιιά φηη καζαίλεηο είλαη πάληα ρξήζηκν. 

Ξπινλαππεγφο 3: Όρη, είκαη απφθνηηνο γπκλαζίνπ. 

Ξπινλαππεγφο 4: Όρη, απφθνηηνο δεκνηηθνχ. 

 

Ερωτ.6: Πόηε ήηαλ ε αθκή ηεο επηρείξεζεο (πεξίνδνο, ρξνλνινγία); Πόζα πινηάξηα  

θαηαζθεπαδόηαλ ην ρξόλν? Ση ηύπνπ επί ησλ πιείζηνλ; Πόζα ζθάθε έκπαηλαλ ζηνλ 

ηαξζαλά γηα ζπληήξεζε ην ρξόλν; 

Ξπινλαππεγφο 1: 1975-90, πεξίπνπ 5-6 ζθάθε ην ρξφλν αιιά πάλσ απφ 10 κ. ηα πεξηζζφηεξα 

ήηαλ ηξεραληήξηα, πδξαίηθα θαη θνχηνπια. Παξάιιεια κε ηελ θαηαζθεπή έκπαηλαλ γηα 

ζπληήξεζε πεξίπνπ 7 ζθάθε. 

Ξπινλαππεγφο 2: Γπζηπρψο κηα θσηηά ην επηέκβξε ηνπ 1970 θαηέζηξεςε νινζρεξψο φια ηα 

αξρεία ηνπ λαππεγείνπ. Απφ πξνθνξηθέο παξαδφζεηο θαη απφ ηα λενιφγηα ηνπ ιηκεληθνχ 

ζψκαηνο ηεο χξνπ γλσξίδνπκε φηη απφ ηελ έλαξμε σο θαη ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 
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έρνπλ λαππεγεζεί πεξίπνπ 5.000 ζθάθε άλσ ησλ 20 κέηξσλ. Ζ πεξίνδνο πνπ ζπκάκαη εγψ 

είλαη ε δεθαεηία 1980-1990 δηαθφξσλ ηχπσλ, ηξεραληήξηα, ηζεξλίθηα, θνχηνπια, πεξάκαηα θαη 

ζπκηαθέο ζθάθεο. Γηα ζπληήξεζε θαη επηζθεπή πεξίπνπ 15 ζθάθε ην ρξφλν. 

Ξπινλαππεγφο 3: Απφ ην 1952- κέρξη ην 1990, ν ηαξζαλάο δελ έπαςε λα θαηαζθεπάδεη 

θαηλνχξηα ζθαξηά. Γελ αλαιακβάλακε ζπληεξήζεηο γηαηί δελ ππήξρε ρξφλνο αιιά θαη ιφγσ 

κηθξνχ θιεηζηνχ ρψξνπ. Καηαζθεπάδακε πεξίπνπ 7 ζθάθε ην ρξφλν θαη ηα πεξηζζφηεξα 

ςαξνθάηθα, ηξεραληήξηα, θνχηνπια θαη πδξαίηθα. 

Ξπινλαππεγφο 4: Κνίηαμε φηαλ δνχιεπα ζηνλ ηαξζαλά ησλ Μαπξίθσλ ζθαξψλνληαλ 5-6 

ζθάθε ην ρξφλν αιιά ηα κέηξα ηνπο ήηαλ απφ 16 κέηξα θαη πάλσ. Πεξηζζφηεξν θαηαζθεπάδακε 

ηξεραληήξηα, ιίκπεξηπ θαη ιίγα πεξάκαηα. Απφ ην 1981 πνπ άλνημα ηνλ δηθφ κνπ ηαξζαλά ε 

θαιχηεξε πεξίνδνο ήηαλ απφ ηελ αξρή σο θαη πξηλ 5 ρξφληα. Οη ηχπνη ήηαλ απηνί πνπ αλέθεξα 

θαη πξηλ εθηφο ηνπ πεξάκαηνο αιιά πνιχ κηθξφηεξα ζε κήθνο. Ζ ζέζε ηνπ λαππεγείνπ δελ κνπ 

επηηξέπεη λα θαηαζθεπάδσ κεγαιχηεξα γηαηί δελ κπνξψ λα ηα ξπκνπιθήζσ ζηελ ζάιαζζα ιφγσ 

ησλ ζηξνθψλ ηνπ δξφκνπ. πληεξήζεηο δελ αλαιακβάλακε ιφγσ κεγάινπ θφξηνπ εξγαζίαο 

θαηαζθεπήο. 

 

Ερωτ.7: Ο ρξόλνο παξάδνζεο; Μπνξείηε λα κνπ δώζεηε θάπνην παξάδεηγκα; Πόζα 

άηνκα απαζρνινύζε ην θάζε έλα από απηά; 

Ξπινλαππεγφο 1: 1,5 κε 2 κήλεο, φζν θαη ηψξα δειαδή. Όινη φζν εξγάδνληαλ ζηνλ ηαξζαλά 

ζηελ δεδνκέλε ζηηγκή δνχιεπαλ πάλσ ζην ζθαξί. αλ ππήξρε θαη δεχηεξν θαΐθη ηαπηφρξνλα 

κνηξαδφκαζηαλ. 

Ξπινλαππεγφο 2: Γφζεθε ίδηα απάληεζε κε ηνλ μπινλαππεγφ 1. 

Ξπινλαππεγφο 3: Γφζεθε ίδηα απάληεζε κε ηνλ μπινλαππεγφ 1. 

Ξπινλαππεγφο 4: Γφζεθε ίδηα απάληεζε κε ηνλ μπινλαππεγφ 1. 

 

Ερωτ.8: Πνηνο ήηαλ ν κέγηζηνο αξηζκόο εξγαηώλ πνπ απαζρόιεζε πνηέ ε επηρείξεζε;    

Ξπινλαππεγφο 1:  5 άηνκα, 2 κάζηνξεο ν παηέξαο κνπ δειαδή θαη ν αδεξθφο ηνπ, εγψ θαη άιια 

2 άηνκα γηα βνεζνί. ηελ δεθαεηία 1980-90 ήηαλ ε θαιχηεξε πεξίνδνο γηα ηελ επηρείξεζε απηή 

αιιά θαη γηα φιεο ζην λεζί. Υαξαθηεξηζηηθά ζα ζνπ πσ πσο νη ελδηαθεξφκελνη  έπαηξλαλ ζεηξά, 

κπνξεί λα ρξεηαδφηαλ λα πεξηκέλνπλ θαη δπν ρξφληα γηα λα ζθαξσζεί ην θαΐθη ηνπο. Ο ιφγνο 

ήηαλ φηη ν θαζέλαο κπνξνχζε λα βγάιεη επαγγεικαηηθή άδεηα αιηείαο, επνκέλσο λα έρεη θαη 

θαΐθη πνιχ εχθνια. Τπήξρε δνπιεηά ζηνλ ηαξζαλά, θάζε ρξφλν ζθαξψλνληαλ 5-6 θαΐθηα θαη 

ζπγρξφλσο έκπαηλα θαη άιια γηα ζπληήξεζε. Έπξεπε λα ππάξρνπλ άηνκα γηα λα βγαίλεη ε 

δνπιεηά. 
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Ξπινλαππεγφο 2: Σν 1900 είρακε 60 άηνκα πξνζσπηθφ σο θαη ην 1940 ν αξηζκφο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζην λαππεγείν καο θπκαηλφηαλ ζε απηφλ ηνλ αξηζκφ. 

Ξπινλαππεγφο 3: 4 άηνκα απφ ην 1981 έσο θαη ην 1995. 

Ξπινλαππεγφο 4: Πάληα δνπιεχακε καδί κε ηελ θφξε κνπ, πξηλ εξγαδφκνπλ κφλνο. 

 

Ερωτ.9: Πνην είλαη ην κέγεζνο ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ ηεο επηρείξεζεο απηή ηε 

ζηηγκή; Πνηνο ν κέζνο όξνο  ειηθίαο ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ; 

Ξπινλαππεγφο 1:  2 άηνκα, κάζηνξαο θαη βνεζφο θαη πεξηζηαζηαθά άιια 2 – 3. Ο βνεζφο είλαη 

25 ρξφλσλ αιιά ζπλήζσο 45-50 ρξνλψλ είλαη ηα άηνκα πνπ απαζρνιψ πεξηζηαζηαθά γηα ην 

θαιαθάηηζκα ή ην πέηζσκα ή ινηπέο εξγαζίεο. 

Ξπινλαππεγφο 2: Σψξα εξγαδφκαζηε κφλν νη ηδηνθηήηεο, 2 άηνκα. 

Ξπινλαππεγφο 3: Μφλν εγψ, δελ απαζρνιψ θαλέλαλ. 

Ξπινλαππεγφο 4: Δγψ θαη ε θφξε κνπ. 

 

Ερωτ.10: Πνηεο νη εηδηθόηεηεο πνπ απαζρνινύληαη; Έρνπλ θάπνηα θαηάξηηζε ζρεηηθά κε 

ην επάγγεικα; 

Ξπινλαππεγφο 1: Μάζηνξαο θαη ν βνεζφο ηνπ, ν παξαγηφο πνπ ιέκε εκείο. Πεξηνδηθά κπνξεί 

λα δνπιέςεη ζε έλα πινηάξην θαη ν θαιαθάηεο, νη εξγαδφκελνη δελ έρνπλ θάπνηα ζρεηηθή 

θαηάξηηζε. 

Ξπινλαππεγφο 2: Σψξα πηα κφλν ν κάζηνξαο θαη έλαο βνεζφο. ην λαππεγείν εξγαδφκαζηε 

κφλν νη ηδηνθηήηεο. Γελ ππάξρεη δπλαηφηεηα γηα λα έρνπκε πξνζσπηθφ φπσο ηα πξνεγνχκελα 

ρξφληα. Όηαλ ην λαππεγείν έρεη πάγηα έμνδα 70.000 θαη ε δνπιεηέο πεξηνξίδνληαη κφλν ζηελ 

ζπληήξεζε δελ κπνξνχκε λα πξνζιάβνπκε θάπνηνλ ππάιιειν. Πνιιέο θνξέο γίλεηαη κφλν 

θχιαμε ησλ ζθαθψλ θαη θακία άιιε εξγαζία απφ ηνλ ηαξζαλά. Γελ ππάξρεη θαηάξηηζε. θάπνηε 

γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο μχιηλνπ ζθάθνπο ρξεηαδφηαλ 5 κε 6 κάζηνξεο. Τπήξραλ νη 

θαιαθαηάδεο, εθείλνη πνπ πέηζσλαλ ην ζθάθνο δειαδή ην έληπλαλ κε ηα καδέξηα , άιινη ήηαλ 

νη πφζηεο πνπ θαηαζθεχαδαλ απνθιεηζηηθά ηνπο λνκείο ηνπ ζθάθνπο, νη πξηνλάδεο νη νπνίνη 

έθνβαλ κε ην αλεβαηνχηζηθν ή θνπξαζηάξη πξηφλη ή νη κπξνγνπδήδεο νη νπνίνη 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ηα ρεηξνθίλεηα ηξππάλη. Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ νη εηδηθφηεηεο απηέο 

ράζεθαλ, φρη κφλν γηαηί δελ ππήξμαλ άλζξσπνη γηα λα ζπλερίζνπλ απηήλ ηελ παξάδνζε αιιά 

θαη γηαηί νη ζεκεξηλέο ζπλζήθεο δελ καο επηηξέπνπλ λα απαζρνινχκαη ζην δπλακηθφ καο απηφλ 

ηνλ αξηζκφ ιφγσ ηεξάζηηαο κείσζεο παξαγσγήο μχιηλσλ πινηαξίσλ, αξθεί κφλν λα ζνπ 

αλαθέξσ φηη 3 ρξφληα δελ έρνπκε αλαιάβεη ηελ θαηαζθεπή έζησ θαη κηαο κηθξήο βάξθαο. 

Ξπινλαππεγφο 3: Όπσο ζνπ είπα δελ απαζρνιψ θαλέλα άηνκν, νπφηε φια ηα θάλσ εγψ. Γελ 

ππάξρνπλ εηδηθφηεηεο πηα. 
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Ξπινλαππεγφο 4: Γελ ππάξρνπλ εηδηθφηεηεο πηα.  

 

Ερωτ.11: Η εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο είλαη ξαγδαία ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζε όινπο 

ηνπο ηνκείο, αδηακθηζβήηεηα. Πηζηεύεηε πσο ην επάγγεικα ηνπ μπινλαππεγνύ 

αθνινπζεί ηηο λέεο ηερλνινγίεο; Δίλαη δπλαηόλ λα εθαξκνζηνύλ ζην ηνκέα απηό; 

Ξπινλαππεγφο 1:  Όζνλ αθνξά ηα εξγαιεία λαη έρνπλ εθαξκνζηεί θαη καο δηεπθνιχλνπλ, φπσο 

θαη νη θφιιεο θαη ηα βεξλίθηα. Δηδηθά ηα ειεθηξηθά εξγαιεία, φπσο ην ηξππάλη έρνπλ κεηψζεη 

θαηά πνιχ ηηο ψξεο θαη ηνλ θφπν εξγαζίαο.  Σψξα απφ πξντφληα μχινπ κφλνλ ην θφληξα πιαθέ 

ζαιάζζεο θαη απηφ γηα ππεξθαηαζθεπέο θαη γηα θαηαζθεπή κηθξψλ ζθαθψλ εμ’ νινθιήξνπ, 

ηίπνηε άιιν. Σα κεραλήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε γηα ηελ ξνή έρνπλ παξακείλεη ηα ίδηα. 

Μάιινλ καο είλαη δχζθνιν λα ηα αληηθαηαζηήζνπκε, πηζαλφλ γηαηί δελ ρξεηάδεηαη, αθνχ κε 

απηά είκαζηε ζε ζέζε λα εθηεινχκε ηηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο. 

Ξπινλαππεγφο 2: Γφζεθε ίδηα απάληεζε κε ηνλ μπινλαππεγφ 1 . 

Ξπινλαππεγφο 3: Γφζεθε ίδηα απάληεζε κε ηνλ μπινλαππεγφ 1. 

Ξπινλαππεγφο 4: Γφζεθε ίδηα απάληεζε κε ηνλ μπινλαππεγφ 1. 

 

Ερωτ.12: Ση μπιεία ρξεζηκνπνηείηαη;   

Ξπινλαππεγφο 1: Πεχθν άκνπ θαη Μπηηιήλεο, Iroko, επθάιππην, θππαξίζζη, θαξαγάηζη. 

Ξπινλαππεγφο 2: Πεχθν άκνπ θαη Μπηηιήλεο, Niangon, iroko, Pitch pine, θππαξίζζη. 

Ξπινλαππεγφο 3: Πεχθν άκνπ θαη Μπηηιήλεο, Iroko. 

Ξπινλαππεγφο 4: Πεχθν άκνπ θαη Μπηηιήλεο, Niangon, Iroko,θππαξίζζη. 

 

Ερωτ.13: Ση κεραλήκαηα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ παξαγσγηθή ξνή ηεο επηρείξεζεο; 

Σα λέαο ηερλνινγίαο έρνπλ ππνθαηαζηήζεη ηα παιηόηεξα; 

Ξπινλαππεγφο 1: Καηαξξάθηεο, πξηνλνθνξδέια, μερνλδξηζηήξαο, πιάλε, φρη εγψ δνπιεχσ κε 

ηα ίδηα κεραλήκαηα πνπ δνχιεπε ν παηέξαο κνπ. 

Ξπινλαππεγφο 2: Γφζεθε ίδηα απάληεζε κε ηνλ μπινλαππεγφ 1. 

Ξπινλαππεγφο 3: Γφζεθε ίδηα απάληεζε κε ηνλ μπινλαππεγφ 1. 

Ξπινλαππεγφο 4: Γφζεθε ίδηα απάληεζε κε ηνλ μπινλαππεγφ 1. 
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Ερωτ.14: Οη κεγαιύηεξνη ζε ειηθία θαξαβνκαξαγθνί έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα 

αληαπεμέιζνπλ ζηε λέα ηερλνινγία;  Πσο αληηκεησπίδνπλ ηέηνηνπ είδνπο αιιαγέο; 

Ξπινλαππεγφο 1:  Όρη, νη πεξηζζφηεξνη ζεσξνχλ φηη μεθεχγνπλ απφ ηελ παξάδνζε. Θα ζνπ 

δψζσ έλα απιφ παξάδεηγκα, αθφκα θαη ηηο πεξαζηέο βίδεο (ηδαβέηεο) ηηο ζεσξνχλ ππεξβνιή, 

έρνπλ θαιχηεξν λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαξθάθηα. Καη αλ θάπνηνη εθαξκφδνπλ θάπνηεο απφ απηέο 

ην θάλνπλ κε δπζπηζηία. Δγψ ζπκάκαη πσο ελψ είραλ κπεη ζηελ παξαγσγή ηα ειεθηξηθά 

εξγαιεία, ν παηέξαο κνπ δελ κνπ επέηξεπε λα ρξεζηκνπνηήζσ αο πνχκε ην ειεθηξηθφ πξηφλη γηα 

λα δεκηνπξγήζσ ηηο εγθνπέο ηνπ ηξππεηνχ κε απηφ, έπξεπε λα ηηο θάλσ κε ηνλ παξαδνζηαθφ 

ηξφπν δειαδή κε ηνλ ζβαξλά (κπηεξφ πξηφλη), κπνξεί λα κελ εκπηζηεπφηαλ ηα λέα εξγαιεία απφ 

ηελ κηα θαη απφ ηελ άιιε ζεσξνχζε φηη έηζη ζα κάζσ θαιχηεξα ηελ δνπιεηά. 

Ξπινλαππεγφο 2: Κνίηαμε θάπνηνη έρνπλ πξνζαξκνζηεί θαη θάπνηνη φρη, ε γλψκε κνπ είλαη πσο 

νη λέεο ηερλνινγίεο φζνλ αθνξά πεξηζζφηεξν ηα πιηθά (θφιιεο, βεξλίθηα θηι) θαιχπηνπλ ην 

ιάζνο ηνπ κάζηνξα θαη αληηιακβάλνληαη φηη φλησο έρνπλ φθεινο αιιά φζνλ αθνξά 

κεραλήκαηα, θαλείο καο δελ έρεη βάιεη ζηελ παξαγσγή θάηη πην εμειηγκέλν απφ απηφ πνπ 

κάζακε θαη δνπιεχνπκε ηφζα ρξφληα. Σα ειεθηξηθά εξγαιεία ηνπο έρνπλ απνδείμεη φηη 

γιηηψλνπλ θαη ρξφλν θαη θνχξαζε.  

Ξπινλαππεγφο 3: Δίλαη πνιχ δχζθνιν, κφλνλ φζνλ αθνξά ηα πιηθά φπσο θάπνηεο θφιιεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ή θάπνηα ζπληεξεηηθά. Γηα κεραλήκαηα νχηε θνπβέληα. Αθφκα θαη ηα 

ειεθηξηθά εξγαιεία ζεσξνχληαη ππεξζχγρξνλα θαη κε ζπκβαηά κε ηελ παξάδνζε.  

Ξπινλαππεγφο 4: Γφζεθε ίδηα απάληεζε κε ηνλ μπινλαππεγφ 1. 

 

Ερωτ.15: Τπάξρεη ελδηαθέξνλ δήηεζεο εξγαζίαο από ηνπο λένπο;   

Ξπινλαππεγφο 1: Όρη, δπζηπρψο ζπλήζσο ζπλεξγάδνκαη κε παιηνχο κάζηνξεο κεγαιχηεξεο 

ειηθίαο. Απηή ηελ ζηηγκή απαζρνιψ έλα άηνκν κηθξφηεξεο ειηθίαο, 25 ρξφλσλ, αιιά αλ 

επηζθεθηείο θαη ηνπο ππφινηπνπο ηαξζαλάδεο ηνπ λεζηνχ δελ ζα ζπλαληήζεηο κηθξφηεξν απφ 40-

45 ρξφλσλ, πνιιέο θνξέο θαη κεγαιχηεξνπο. Ο λένο ζεσξεί ηελ δνπιεηά απηή δχζθνιε θαη ηηο 

απνδνρέο ιίγεο. Όζν εξγάδεζαη ζαλ παξαγηφο ηα ρξήκαηα φλησο είλαη ειάρηζηα αιιά φινη έηζη 

μεθηλήζακε, φηαλ φκσο κάζεηο ηελ δνπιεηά δεηάο φζα ζέιεηο- ζε ινγηθά πιαίζηα πάληα- αιιά 

θαιχηεξα απφ απηά πνπ μεθίλεζεο. Δίλαη ηέηνηεο φκσο νη ζπλζήθεο ηελ επνρή απηή πνπ ν λένο 

δελ έρεη ηελ ππνκνλή λα θηάζεη ζε απηφ ην επίπεδν, δελ ηνλ αδηθψ αιιά δελ κπνξείο λα δίλεηο 

ζε έλα παξαγηφ 70 € γηα λα ζθνππίδεη, ηνπ κάζηνξα ηφηε ηη πξέπεη λα δψζεηο; 

Ξπινλαππεγφο 2: Πνιχ ζπάληα, παιηφηεξα νη λένη δελ είραλ ηελ επθαηξία ησλ ζπνπδψλ, απφ 

πνιχ κηθξφο έπξεπε λα βγεη ζην κεξνθάκαην, λα πξνζθέξεη ζην ζπίηη, λα ζπκβάιιεη ζηελ 

νηθνλνκία ηνπ ζπηηηνχ. Τπήξρε φκσο θαη δνπιεία ππήξρε δήηεζε αιιά θαη πξνζθνξά. Σψξα δελ 

έρνπκε δνπιεηά, ηη λα πξνζθέξνπκε ζηνλ λέν; Σν επάγγεικα απηφ είλαη αξθεηά δχζθνιν θαη 

βαξχ επάγγεικα, ην λα εξγάδεζαη ζηελ χπαηζξν κε φιεο ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, λα ζεθψλεηο 

θπβηθά μχισλ ζηα ρέξηα ζνπ δελ είλαη εχθνιν. Ο λένο ηψξα ζέιεη λα εμαζθαιίζεη κηα εξγαζία 

κε ιηγφηεξε θνχξαζε, κε πνιιά ρξήκαηα, λα θεχγεη απφ ην ζπίηη ηνπ κε θαζαξά ξνχρα θαη λα 

επηζηξέθεη κε αθφκα πην θαζαξά ξνχρα. Καηαιαβαίλεηο; Δγψ δελ θαηεγνξψ ηνπο λένπο, φηαλ 
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κπνξεί λα εμαζθαιίζεη έλα κεξνθάκαην ηεο ηάμεο ησλ 50 € ζε έλα κπαξ γηαηί λα έξζεη ζε εκάο 

γηα 40 €- γηαηί ηφζα ζα παίξλεη ζαλ καζεηεπφκελνο - θαη λα ππνζηεί θαη φια ηα παξαπάλσ. Οη 

ζπλζήθεο είλαη δηαθνξεηηθέο απφ ηελ δηθή καο ηελ γεληά. Απηή είλαη ε αιήζεηα. Όηαλ ην 

λαππεγείν ην θαηαηάζζνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαη πιεξψλνπκε 70.000 € 

κφλν πάγηα έμνδα ζηνλ δήκν θαη ηηο ιηκεληθέο αξρέο πσο ζα κπνξέζσ λα πξνζιάβσ θάπνην λέν 

παηδί; Τπάξρνπλ λένη κε πνιχ φξεμε γηα δνπιεηά αιιά δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα 

απνξξνθεζνχλ ζηνπο ηαξζαλάδεο. 

Ξπινλαππεγφο 3: Τπάξρεη, αζθαιψο ππάξρεη αιιά εγψ δελ έρσ ηελ δπλαηφηεηα λα πξνζιάβσ 

θάπνηνλ. Βξίζθνληαη λέα παηδηά πνπ ζέινπλ λα κάζνπλ ηελ δνπιεηά θαη έρνπλ φξεμε γηα 

δνπιεηά θαη αο μέξνπλ φηη είλαη δχζθνιε. Γπζηπρψο ηα ηειεπηαία ρξφληα ε θαηάζηαζε είλαη 

πνιχ άζρεκε θαη νη εξγαζίεο πνπ κνπ αλαηίζεληαη πνιχ ιίγεο. Καη ηνπο δπν κνπ γηνπο, ιππάκαη 

πνπ ην ιέσ, αιιά δελ ηνπο παξφηξπλα λα αζρνιεζνχλ κε ην επάγγεικα απηφ. 

Ξπινλαππεγφο 4: Ζ αιήζεηα είλαη πσο εδψ ζην λαππεγείν ην δηθφ κνπ δελ έρσ ρξεηαζηεί άιιν 

άηνκν επεηδή εξγάδνκαη κε ηελ θφξε κνπ. Αιιά παιηφηεξα φηαλ αθφκα ε Γεσξγία πήγαηλε 

ζρνιείν θαη ρξεηάζηεθε λα πξνζιάβσ θάπνηνλ κηθξφηεξεο ειηθίαο δελ κπνξνχζε λα 

αληαπεμέιζεη. Γελ ήξζε επεηδή είρε κεξάθη γηα ηελ δνπιεηά απηή αιιά επεηδή ηνλ έζηεηιε ν 

κπακπάο ηνπ θαη απηφ είλαη πνιχ βαζηθφ γηα ην επάγγεικα ηνπ μπινλαππεγνχ. Αλ δελ αγαπάο 

απηή ηελ δνπιεηά δελ κπνξείο λα ηελ θάλεηο νχηε θαη λα ηελ κάζεηο. Δγψ ζπκάκαη ηνλ εαπηφ κνπ 

11-12 ρξφλσλ φηαλ μεθίλεζα λα εξγάδνκαη ζηνλ ηαξζαλά ησλ αδεξθψλ Μαπξίθσλ δνπιεχακε 

απφ ην πξσί ζηηο 7 σο ηηο 9 ην βξάδπ αιιά δελ παξαπνληφκνπλ, ήκνπλ επραξηζηεκέλνο πνπ 

κέξα κε ηε κέξα κάζαηλα θάηη παξαπάλσ γηα ηα ζθαξηά, ηα μχια θαη  ηελ δνπιεηά. Όηαλ έκαζα 

πήγαηλα Κπξηαθέο θαη έθηηαρλα κηθξά βαξθάθηα, ηα βνεζεηηθά πνπ ζέξλνπλ πίζσ ηνπο ηα 

κεγάια απφ ηα μχια πνπ πεξίζζεπαλ απφ ηα κεγάια ζθάθε ηνπ ηαξζαλά. Σψξα νη ζπλζήθεο 

εξγαζίαο είλαη δηαθνξεηηθέο. Αιιά δελ ππάξρεη θαη αξθεηή δνπιεηά, κπνξνχκε λα 

αληαπεμέιζνπκε δπν άηνκα, αξθνχλ γηα ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο φπσο ε δηθή καο. 

 

Ερωτ.16: Πηζηεύεηε όηη αλ ππήξρε θάπνηνο Γεκόζηνο εθπαηδεπηηθόο θνξέαο  

εμεηδηθεπκέλνο γηα ην αληηθείκελν ζηελ Διιάδα όπσο ζε άιιεο επξσπατθέο ρώξεο ζα 

βνεζνύζε ζηελ ζπλέρηζε απηνύ ηνπ επαγγέικαηνο; Κάπνην Κέληξν θαηάξηηζεο; 

Ξπινλαππεγφο 1: Ναη είκαη ζίγνπξνο γηα απηφ. Θα δηλφηαλ θίλεηξν ζηνπο λένπο γηαηί ε δνπιεηά 

καο είλαη πνιχ σξαία. Μεηά ηελ ζρνιή ζα είραλ ηηο βάζεηο γηα λα αζρνιεζνχλ κε απηφ. Σψξα ε 

παξαγσγή είλαη πνιχ κηθξή, πνπ ζα κάζεη ν λένο ηελ δνπιεηά; Πνηνο ζα ηνπ δείμεη;  Μφλν κηα 

θνξά είρε γίλεη έλα ζεκηλάξην μπινλαππεγηθήο, πξηλ 15 ρξφληα, δηήξθεζε γηα έλα ρξφλν πεξίπνπ 

3 κήλεο ζεσξία θαη ηνπο ππφινηπνπο κήλεο θαηαζθεχαζαλ έλα πέξακα. Δίραλ θάλεη πξφηαζε 

θαη ζηνλ παηέξα κνπ λα αλαιάβεη σο κάζηνξαο ηα παηδηά ζηελ θαηαζθεπή αιιά ηφηε ππήξρε 

πνιχ δνπιεηά ζηνλ ηαξζαλά θαη δελ είρε δερηεί ιφγσ ρξφλνπ. 2-3 παηδηά έπεηηα ηεο θαηαζθεπήο 

ζπλέρηζαλ λα εξγάδνληαη κε θάπνηνπο απφ ηνπο κάζηνξεο ζην ρψξν ηνπ ηαξζαλά. Γελ είλαη 

δπλαηφλ λα απαζρνιεζνχλ φινη, δελ ζέινπλ θαη φινη αιιά 2-3 άηνκα αλ έβγαηλαλ ζην 

επάγγεικα θάζε θνξά πνπ γίλνληαλ θάηη αλάινγν ζα ήηαλ πνιχ ζεηηθφ γηα ην επάγγεικά καο. 
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Ξπινλαππεγφο 2: ίγνπξα ζα ήηαλ θαιχηεξα, ζα δηλφηαλ θάπνην θίλεηξν ζηνπο λένπο. Δκείο 

πνιιέο θνξέο έρνπκε απεπζπλζεί ζηνπο ηνπηθνχο θνξείο ψζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα ΚΔΠ κέζα 

ζηνλ ηαξζαλά λα ππάξρεη επηδφηεζε κηα βνήζεηα απφ ην θξάηνο, ηελ Δ.Δ., ψζηε λα 

πξνζιακβάλνληαη άηνκα λεαξήο ειηθίαο θαη λα καζαίλνπλ ηελ δνπιεηά αιιά δελ έρνπκε βξεη 

θακία αληαπφθξηζε. Έρνπλ γίλεη 2 ζεκηλάξηα εδψ ζηνλ ηαξζαλά. Σν πξψην ήηαλ ην 1993 θαη 

θαηαζθεπάζηεθε έλα πέξακα, ην νπνίν ην ηξψεη ηψξα ην ζθνπιήθη ζηνλ πίζσ ρψξν ηνπ 

ηαξζαλά θαη ην δεχηεξν έγηλε γηα  απνπεξάησζε ηνπ ηδίνπ έξγνπ αιιά δελ έγηλε πνηέ. Απφ 

εθείλε ηελ ρξνληά έρεη κεζνιαβήζεη άιιν έλα ην νπνίν θαηαζθεπάζηεθε πάιη έλα πέξακα θαη 

έρεη δνζεί ζην ελπδξείν ηεο χξνπ, ζην Κίλη. Γελ ππάξρεη ελδηαθέξνλ απφ ηελ πνιηηεία γηα εκάο. 

Μφλν φηαλ επηζθέπηνληαη ην λεζί καο ζρνιεία απφ άιια κέξε ηεο Διιάδαο καο ηειεθσλνχλ θαη 

ζπκνχληαη λα αλαδείμνπλ ηελ δνπιεηά καο. 

Ξπινλαππεγφο 3: Αλακθηζβήηεηα είλαη έλα επάγγεικα δχζθνιν αιιά δελ θηαίλε ηα παηδηά, 

είλαη  ε ίδηα ε επνρή ηνπ γξήγνξνπ θαη εχθνινπ ρξήκαηνο. Τπάξρνπλ  δνπιεηέο πνπ έλα παηδί 

κπνξεί λα πάξεη 40 – 50 € θαη παξαπάλσ ρξήκαηα ζεξβίξνληαο πνηά γηαηί λα έξζεη ζε εκάο πνπ 

ε ζσκαηηθή θνχξαζε είλαη ζαθψο πνιχ πην κεγάιε θαη νη ρξεκαηηθέο ηνπ απνιαβέο ζα είλαη 

ιηγφηεξεο; Μεγάιε επζχλε θέξεη θαη ε Πνιηηεία θαη νη εθπαηδεπηηθνί θνξείο γηα ηελ απνπζία 

λαπηνζχλεο ζηα λέα παηδηά ..ε έιιεηςε  παηδείαο.  

Ξπινλαππεγφο 4: Παιηφηεξα είραλ γίλεη θάπνηα ηξίκελα ζεκηλάξηα απαζρφιεζεο λέσλ, αιιά ε 

γλψκε ε δηθή κνπ είλαη πσο απηφ δελ αξθεί. Γελ κπνξεί θάπνηνο λα γίλεη μπινλαππεγφο ζε 3 

κήλεο. Δκείο δνπιέςακε 4-5 ρξφληα δίπια ζε θαινχο μπινλαππεγνχο θαη έπεηηα θάλακε ην δηθφ 

καο βαξθάθη. Όζα βηβιία θαη αλ δηαβάζεηο αλ δελ πηάζεηο ην ζθεξπάλη λα πειεθήζεηο ην μχιν 

μπινλαππεγφο δελ γίλεζαη. Υξεηάδεηαη δνπιεηά γηα λα κάζεηο, ηψξα σο επί ησλ πιείζησλ νη 

ηαξζαλάδεο ζπληεξνχλ θαη επηζθεπάδνπλ θαη απηέο νη εξγαζίεο δελ αξθνχλ γηα λα γίλεη ν άιινο 

θαξαβνκαξαγθφο.  

 

Ερωτ.17: Σν θξάηνο θαη αξκόδηνη θνξείο ρξεκαηνδνηνύλ κέζσ επξσπατθώλ 

πξνγξακκάησλ επαγγεικαηίεο ςαξάδεο θαη θαηόρνπο μύιηλσλ ζθαθώλ γηα ην    

«ζπάζηκν ησλ πινηαξίσλ» δειαδή ηελ πιήξε δηάιπζή ηνπο κε αληάιιαγκα έλα ζεβαζηό 

νηθνλνκηθό πνζό. Πνηα είλαη ε δηθή ζαο άπνςε γηα απηή ηελ πξνηξνπή ηνπ θξάηνπο;   

Ξπινλαππεγφο 1: Σν ζεσξψ απαξάδεθην, θαηαζηξάθεθαλ θαΐθηα άγγεινη πνπ δελ πξφθεηηαη λα 

ζθαξσζνχλ πνηέ μαλά θαη γηαηί δελ ππάξρεη δήηεζε γηα απηά αιιά ην βαζηθφηεξν είλαη φηη δελ 

ππάξρνπλ ηέηνηνη κάζηνξεο πηα. Όηη έγηλε, έγηλε γηα κείσζε ηνπ αιηεπηηθνχ ζηφινπ αιιά ηειηθά 

δελ μέξσ αλ κεηψζεθε ή παξέκεηλε ζηνλ ίδην αξηζκφ. Καηαζηξάθεθαλ κηθξά θαη κεγάια 

πινηάξηα, ελψ ε ηξάηα ππάξρεη αθφκα θαη νη ηξάηεο είλαη πνπ ηζνπεδψλνπλ ηνλ ζαιάζζην 

θφζκν, φρη νη κηθξνί ςαξάδεο ησλ λεζηψλ πνπ βγάδνπλ έλα κηθξφ κεξνθάκαην γηα λα δήζνπλ 

ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο. Καη απφ ηελ άιιε ηα ρξήκαηα ήηαλ αξθεηά γηα λα αγνξαζηεί πάιη ζθάθνο 

απφ ηνπο ηδηνθηήηεο πνπ ηα έζπαζαλ, ηφηε πην ην φθεινο; Πνιινί ηδηνθηήηεο έζπαζαλ ηηο βάξθεο 

ηνπο θαη κεηά απφ κηα βδνκάδα αξξψζηεζαλ βαξηά απφ ηελ ζηελαρψξηα ηνπο. Δλ ησ κεηαμχ νη 

λφκνη εθαξκφδνληαη ζε ιάζνο αλζξψπνπο. Φαξάδεο ζαιαζζνδέξλνληαη γηα έλα κεξνθάκαην θαη  

κφιηο κπνπλ ζην ιηκάλη θαη δέζνπλ ζηελ καξίλα ηνπο γίλεηαη έιεγρνο απφ ην ιηκελαξρείν θαη 

ηνπο θαηαινγίδνπλ δηάθνξα πξφζηηκα θαη γηα αζήκαληνπο ιφγνπο. Ση ηνπο κέλεη λα πξάμνπλ; 
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Γελ ππάξρεη λαπηνζχλε ζηνπο έιιελεο. Πφζν κάιινλ ζηνπο πνιηηηθνχο πνπ παίξλνπλ απνθάζεηο 

γηα ηνλ θιάδν καο. 

Ξπινλαππεγφο 2: Καηαζηξάθεθαλ ζθάθε απίζηεπηνπ θάιινπο πνπ εκείο δελ ζα έρνπκε ηελ 

δπλαηφηεηα λα μαλαδνχκε. Σν ζεσξψ απαξάδεθην. Σέηνηα ζθάθε δελ πξφθεηηαη πνηέ λα 

θαηαζθεπαζηνχλ. Αθφκα θαη άλζξσπνη πνπ αγαπνχλ θαη έρνπλ κεξάθη γηα ηα μχιηλα ζθάθε 

δειεάζηεθαλ κε ηα ρξήκαηα αιιά δελ ηνπο αδηθψ. Όηαλ ςαξάδεο δελ έρνπλ ηα απαξαίηεηα γηα 

λα δήζνπλ ηη ηνπο απνκέλεη; Πνιιά ζθαξηά αλεθηίκεηεο πνιηηηζηηθήο ζεκαζίαο είραλ θηάζεη ζηα 

ρέξηα θάπνηνλ απφ θιεξνλνκηά, δελ ήηαλ ζε ζέζε λα εθηηκήζνπλ ηελ πεξηνπζία απηή, ηα 

θαηέζηξεςαλ γηα λα αθνινπζήζνπλ ην ξεχκα ηεο κφδαο. 

Ξπινλαππεγφο 3: Ζ δηθή κνπ γλψκε είλαη  πσο απηφ ήηαλ ε ραξηζηηθή βνιή γηα ην επάγγεικα 

καο. Γηέιπζαλ ζθάθε πνπ δελ πξφθεηηαη πνηέ λα ζθαξσζνχλ πνηέ. Καη ην απνηέιεζκα? Ζ άδεηα 

παξακέλεη ζηα ρέξηα ηνπ ηδηνθηήηε θαη αγνξάδεη πιαζηηθφ ζθάθνο. Ο αιηεπηηθφο ζηφινο, πεο 

κνπ εζχ κεηψζεθε; πκθέξνληα εμππεξεηήζεθαλ, ζπκθέξνληα πνπ έρνπλ λαππεγνί θαη εηαηξείεο 

πιαζηηθψλ ζθαθψλ. Γηαηί δελ απαγνξεχνπλ ηελ ηξάηα θαη ηελ κεραλφηξαηα αθνχ ζέινπλ λα 

πξνζηαηέςνπλ ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ; Καη λα αθήζνπλ θαη εκάο λα έρνπκε έλα ζθαξί λα 

επηζθεπάζνπκε ή λα ζπληεξήζνπκε θαη λα βγάινπκε ην κεξνθάκαηφ καο; 

Ξπινλαππεγφο 4: Απφ εθεί μεθίλεζαλ φια γηα ηελ θαθή εηθφλα ηνπ θιάδνπ καο.  Γήζελ γηα ηελ 

κείσζε ηνπ αιηεπηηθνχ ζηφινπ αιιά ηειηθά ην κφλν πνπ θαηάθεξαλ ήηαλ λα ραζνχλ 

θαηαπιεθηηθά ζθάθε θαη λα αληηθαηαζηαζνχλ κε εηζαγφκελα πιαζηηθά ζθάθε. Σα ρξήκαηα ήηαλ 

αξθεηά θαη ζπλέθεξε ηνπο ηδηνθηήηεο λα αγνξάζνπλ κε ιηγφηεξα ρξήκαηα έλα πιαζηηθφ ή θαη 

έλα θαηλνχξην μχιηλν απφ ην λα επηζθεπάζνπλ ή λα αλαθαηαζθεπάζνπλ ην παιηφ ηνπο ζθάθνο. 

Μηα θνξά πάλησο, ν αιηεπηηθφο ζηφινο δελ κεηψζεθε. Έρεηο δεη ηηο καξίλεο ηνπ λεζηνχ καο, 

είλαη γεκάηεο κε πιαζηηθά θαη θνπζθσηά ζθάθε.  

 

Ερωτ.18: ύλδεζκνη, ζπλδηθαιηζηηθά ζσκαηεία ζηνλ θιάδνπ πθίζηαληαη;   

Ξπινλαππεγφο 1: πκκεηέρνπκε ζην ζηλάθη ηνπ ζσκαηείνπ ησλ λαπηεξγαηψλ, ρσξίο θακία 

ζεκαληηθή παξνπζία ζην ρψξν. 

Ξπινλαππεγφο 2: ηελ νπζία δελ ππάξρεη, αλήθνπκε ζην ζσκαηείν ησλ λαπηεξγαηψλ θαη απηφ 

πεξηζζφηεξν γηα ηππηθνχο ιφγνπο. Σν ζσκαηείν ησλ λαπηεξγαηψλ  ήηαλ ην πξψην ζηελ Διιάδα 

θαη γη’ απηφ δηαηεξείηαη αθφκα. 

Ξπινλαππεγφο 3: Πξηλ θάπνηα ρξφληα ππήξρε έλα ζσκαηείν θαη αλ ζπκάκαη θαιά ππήξραλ 35 

άηνκα θαηαγεγξακκέλα αιιά ηψξα δελ ππάξρεη θάπνην ζσκαηείν πνπ αλήθνπκε. πκκεηέρνπκε 

κφλν ζηα ζηλάθηα ησλ λαπηεξγαηψλ. 

Ξπινλαππεγφο 4: Τπάξρεη αιιά ρσξίο θακία νπζία.  
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Ερωτ.19: Βρίσκετε ανταπόκριση στην Λιμενική αρτή στα ζητήματα ποσ σας απαστολούν;   

Ξπινλαππεγφο 1: Δκείο απεπζπλφκαζηε ζηελ ιηκεληθή αξρή γηα ηελ λαππήγεζε ηνπ λένπ 

ζθαξηνχ ή ηελ κεηαπψιεζε ηνπ. Ναη κέρξη ηψξα δελ έρνπκε αληηκεησπίζεη θάπνην ζνβαξφ 

πξφβιεκα. Ζ γξαθεηνθξαηία βαζαλίδεη φινπο ηνπο Έιιελεο φρη κφλν ηνλ θιάδν καο. 

Ξπινλαππεγφο 2: Όζνλ αθνξά ηα ζέκαηα λαππήγεζεο θηι ελφο πινηαξίνπ πνπ θαηαζθεπάδεηαη 

ζηνλ ηαξζαλά καο, λαη δελ έρνπκε θαλέλα πξφβιεκα. Αιιά ζέισ λα ζνπ αλαθέξσ φηη απφ ηελ 

κηα πξέπεη λα πιεξνχκε ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο θαη απφ ηελ άιιε φιεο νη ζπληεξήζεηο θαη 

νη επηζθεπέο ησλ ζθαθψλ ηεο ππεξεζίαο γίλνληαη ζηνλ ηαξζαλά καο θαη δελ αληακεηβφκαζηε γηα 

απηέο, ζπλ ηηο άιιεο φηη καο θαηαινγίδνπλ πξφζηηκα γηα ηηο ππνδνκέο ηνπ ρψξνπ. Πσο ζα 

κπνξέζνπκε εκείο κεηά λα επηβηψζνπκε;  Πξηλ κεξηθά ρξφληα καο θαηαιφγηζαλ πξφζηηκν 20.000 

€ γηαηί είρε ζπάζεη έλα ζεκείν κπεηφλ ζηελ ξάκπα πνπ θαζειθχνπκε ηα ζθάθε θαη ην 

επηζθεπάζακε ρσξίο λα πεξηκέλνπκε λα βγεη ε άδεηα.   

Ξπινλαππεγφο 3: Ο ηαξζαλάο καο δελ έρεη αληηκεησπίζεη θάπνην πξφβιεκα. 

Ξπινλαππεγφο 4: Ναη πάληα καο εμππεξεηνχλ θαη βξίζθνπκε αληαπφθξηζε. 

 

Ερωτ.20: Τπάξρνπλ πξνγξάκκαηα ή θάπνηα θαηεπζπληήξηα γξακκή από ηελ Δ.Δ. γηα 

ηελ ελίζρπζε ηνπ θιάδνπ;  Αλ λαη, ζα ήζεια  λα κνπ αλαθέξεηε θάπνηα από απηά;  

Γίδνληαη θνλδύιηα από ην ειιεληθό θξάηνο;  Από Δ.Δ. ;   

Ξπινλαππεγφο 1: Όρη δελ ππάξρεη ηίπνηα.  

Ξπινλαππεγφο 2: Μηα θνξά καο δφζεθε κηα επηδφηεζε, ην πνζφ ηεο ηάμεσο ησλ ……..ην νπνίν 

πήξακε κφλν ην πξψην κέξνο θαη ν ρξφλνο πνπ ρξεηάζηεθε ήηαλ…… 

Ξπινλαππεγφο 3: Γφζεθε ίδηα απάληεζε κε ηνλ μπινλαππεγφ 1. 

Ξπινλαππεγφο 4: Γφζεθε ίδηα απάληεζε κε ηνλ μπινλαππεγφ 1. 

 

Ερωτ.21: Ο ρξεζηηθόο ραξαθηήξαο ηνπ ζθάθνπο παίδεη θάπνην ξόιν ζεκαληηθό ή όρη;   

Ξπινλαππεγφο 1: Φπζηθά θαη παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν, ε ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη ην 

ζθάθνο. Αλ θάπνηνο ην ζέιεη έλα ζθάθνο γηα αλαςπρή ζα επηιέμεη ην πιαζηηθφ γηαηί ηελ 

ηαρχηεηα πνπ αλαπηχζζεη θαη ηελ κηθξή ζπληήξεζε πνπ ρξεηάδεηαη. Όρη πσο δελ ππάξρνπλ 

μχιηλα ζθάθε αλαςπρήο αιιά είλαη πνιπδάπαλα θαη ιίγνη κπνξνχλ λα ηα απνθηήζνπλ. Καη 

εκείο εδψ ζηνπο ηαξζαλάδεο καο πεξηζζφηεξν αιηεπηηθά ζθάθε θαηαζθεπάδνπκε. Έλαο 

επαγγεικαηίαο ςαξάο ζα πξνηηκήζεη ην μχιηλν γηα επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο θαζαξά θαη 

ζπλήζσο γηαηί έρνπλ κεξάθη γηα απηφ. Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ πιαζηηθνχ ζθάθνπο ζηε ζάιαζζα δελ 

ηνλ εμππεξεηεί ζηελ εξγαζία ηνπ. Σν πιαζηηθφ είλαη ειαθξχ θαη ην παίξλεη ν αέξαο θαη 

γλσξίδεηο φηη φηαλ ε αιηεία είλαη επαγγεικαηηθή δελ ηαμηδεχεηο κφλν κε κπνλάηζεο, δελ κπνξείο 

λα εξγαζηείο. Σα θαχζηκα ησλ πιαζηηθψλ, επίζεο, είλαη πνιχ αθξηβά, δελ ηνλ ζπκθέξεη. Απφ ηελ 
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εκπεηξία κνπ λα ζνπ πσ φηη θάπνηνη ςαξάδεο επηρείξεζαλ λα δνπιέςνπλ κε πιαζηηθφ ζθάθνο 

αιιά ζε ιίγν θαηξφ ην πνχιεζαλ θαη μαλαγχξηζαλ ζην μχιηλν γηα ηνπο ιφγνπο πνπ πξναλέθεξα.  

Ξπινλαππεγφο 2: Τπάξρνπλ ςαξάδεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην πιαζηηθφ ζθάθνο αιιά εξαζηηέρλεο 

ζηελ πιεηνςεθία ηνπο. Οη επαγγεικαηίεο ςαξάδεο επηιέγνπλ πεξηζζφηεξεο θνξέο ην μχιηλν. Σν 

πιαζηηθφ επηιέγεηαη απφ αλζξψπνπο πνπ ην ρξεζηκνπνηνχλ γηα ιφγνπο αλαςπρήο, πνπ ζέινπλ 

λα θηάλνπλ γξεγνξφηεξα ζηνλ πξννξηζκφ ηνπο θαη δελ ζέινπλ λα θαηαλαιψλνπλ ρξφλν γηα ηελ 

ζπληήξεζε ηνπο θαη ρξήκαηα, επίζεο. Δίλαη ιίγνη εθείλνη πνπ έρνπλ μχιηλν ζθάθνο θαη 

εμππεξεηεί ζθνπνχο αλαςπρήο. Αθφκα θαη ηα ηνπξηζηηθά ζθάθε πνπ παιαηφηεξα ήηαλ μχιηλα 

ηψξα έρνπλ αληηθαηαζηαζεί κε ζηδεξέληα.  

Ξπινλαππεγφο 3: Όηαλ ε ρξήζε έρεη αιηεπηηθφ ραξαθηήξα, πξνηηκάηαη ην μχιηλν θαη 

ζπαληφηεξα ην πιαζηηθφ ζθάθνο. Τπάξρνπλ φκσο θαη πνιιέο πεξηπηψζεηο πνπ εθαξκφδεηαη ην 

αληίζεην. Γηα αιηεπηηθή ρξήζε ην μχιηλν πξνζθέξεη θαηά θχξην ιφγν πεξηζζφηεξε αζθάιεηα απφ 

ην πιαζηηθφ θαη ρξεηάδεηαη θζελφηεξα θαχζηκα, γη’ απηφ θαη πξνηηκάηαη απφ ηνπο επαγγεικαηίεο 

ςαξάδεο…. ηψξα γηα θάπνηνλ πνπ απιά θάλεη ην ρφκπη ηνπ επηιέγεη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ην 

πιαζηηθφ ζθάθνο επεηδή αλαπηχζζεη κεγαιχηεξε ηαρχηεηα θαη φζν γηα ηα θαχζηκα πνπ είλαη 

αθξηβφηεξα δελ ην ιακβάλεη ζνβαξά ππφςε ηνπ γηαηί ε ρξήζε δελ βξίζθεηαη ζε θαζεκεξηλφ 

επίπεδν.  

Ξπινλαππεγφο 4: Ζ ρξήζε ηνπ ζθάθνπο απνηειεί θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ επηινγή ηνπ 

αγνξαζηή. Απφ ηελ εκπεηξία κνπ κπνξψ λα ζνπ πσ φηη ην μχιηλν ζθάθνο επηιέγεηαη απφ 

επαγγεικαηίεο ςαξάδεο θαη θάπνηνπο πνπ αγαπνχλ ην μχιηλν ζθάθνο θαη έρνπλ ην ςάξεκα σο 

ρφκπη. Σψξα νη αγνξαζηέο ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ θαη πεξηζζφηεξν νη λένη, επηιέγνπλ ην 

πιαζηηθφ γηα αλαςπρή αιιά θαη νη εξαζηηέρλεο ςαξάδεο. Γελ γλσξίδνπλ ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ 

μχιηλνπ ζθάθνπο θαη ζαλ πιηθφ, αιιά θαη ηελ αζθάιεηα πνπ ηνπο παξέρεη ζηε ζάιαζζα. Θέινπλ 

λα θηάζνπλ γξήγνξα θαη λα γπξίζνπλ θαη γξήγνξα απφ ην ςάξεκα ή λα πηνπλ έλα θαθέ ζε 

θάπνην άιιν λεζί ησλ Κπθιάδσλ, δελ κπνξνχλ λα ην θάλνπλ κε ην μχιηλν.  

 

Ερωτ.22: Πνηνη πηζηεύεηε είλαη νη ιόγνη πνπ ν αγνξαζηήο επηιέγεη ην πιαζηηθό ζθάθνο 

έλαληη ηνπ μύιηλνπ;   

Ξπινλαππεγφο 1: Πξψηνλ πηζηεχσ ε ηαρχηεηα πνπ αλαπηχζζνπλ θαηά θχξην ιφγν θαη δεχηεξν 

ην φηη δελ απαηηεί ηδηαίηεξε ζπληήξεζε. Δπίζεο, ην μχιηλν ζθάθνο είλαη ζπλπθαζκέλν κε ηελ 

αιηεία πνιινί ππνηηκνχλ θαηά θάπνην ηξφπν ην μχιηλν εηδηθά φηαλ ην ζθάθνο πξννξίδεηαη γηα 

ζθάθνο αλαςπρήο. Δπίζεο, ε άγλνηα γηα ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ πιαζηηθνχ φζνλ αθνξά ηελ 

δηαηήξεζε ηνπ ζην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ. Πνιινί δελ γλσξίδνπλ φηη ην πιαζηηθφ θαηαζηξέθεηαη 

θαη δελ κπνξεί λα επηζθεπαζηεί ζε αληίζεζε κε ην μχιηλν, ην ηξεραληεξάθη, πνπ είδεο θαη εζχ 

ζηνλ ηαξζαλά είλαη 45 ρξφλσλ θαη ην κφλν πνπ θάλακε είλαη ηξίςηκν, ζηνθάξηζκα θαη βάςηκν, 

ηα μχια ηνπ δελ είραλ ηίπνηα θαη ηη ήηαλ πεχθν, θαηαιαβαίλεηο ηελ δηαθνξά. Ρφιν κπνξεί λα 

παίδεη θαη ην πιαζάξηζκα πνπ γίλεηαη ζηελ αγνξά απφ ηνπο λαππεγνχο θαη ηηο εηαηξείεο. Δίλαη 

πεξίεξγε ε επνρή καο. Ο θφζκνο θνηηάεη ηελ βηηξίλα θαη φρη ηελ νπζία. Ζ αιήζεηα είλαη πσο 

θάπνηα ζθάθε πιαζηηθά κπνξνχλ λα πείζνπλ φηη ζνπ εμαζθαιίδνπλ αζθάιεηα ζηε ζάιαζζα 

απιά θαη κφλν επεηδή έρνπλ σξαίν θηλίξηζκα.   
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Ξπινλαππεγφο 2: Ζ ζεσξία φηη ην πιαζηηθφ ζθάθνο δελ ρξεηάδεηαη ζπληήξεζε θαη ε  

πεπνίζεζε φηη ην πιαζηηθφ δελ θζείξεηαη ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, επίζεο ε ηαρχηεηα πνπ 

κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ. Αλ ν Θεφο ήζειε λα θαηαζθεπάδνληαη πιαζηηθά ζθάθε ζα έζπεξλε 

πιαζηηθφ φρη δέληξα… απηή είλαη ε δηθή κνπ γλψκε. Δπίζεο λα αλαθέξνπκε θαη ηελ δήζελ 

ριηδή πνπ πξνζδίδνπλ ηα πιαζηηθά, απηή ε εηθφλα ησλ λεφπινπησλ ζηα ιηκάληα ηεο Μπθφλνπ 

πνπ ην πξσί πίλνπλ θαθέ ζηε χξν θαη ην κεζεκέξη ηξψλε ζηα θαιχηεξα εζηηαηφξηα ηεο 

Μπθφλνπ. Όια παίδνπλ ην ξφιν ηνπο.  

Ξπινλαππεγφο 3: Λφγσ ηεο ζπληήξεζεο, ην βγάδεηο έμσ κηα θνξά ηνλ ρξφλν θαη ην κφλν πνπ 

ρξεηάδεηαη είλαη ε  αληηθαηάζηαζε ηεο παιάκεο θαη ηειείσζεο δελ ρξεηάδεηαη ηίπνηε άιιν. Σν 

πιαζηηθφ φκσο θζείξεηαη ζε 8-10 ρξφληα ην πιαζηηθφ παζαίλεη φζκσζε, απηφ πνιινί δελ ην 

γλσξίδνπλ. Γηα λα έρεηο μχιηλν ζθάθνο πξέπεη λα έρεηο κεξάθη γηα απηφ, λα αθηεξψλεηο ρξφλν 

πνπ ζα ην ηξίςεηο, ζα ην ζηνθάξεηο, ζα ην κηληάξεηο θαη ζα ην βάςεηο. Όια ηα παξαπάλσ 

απνθεχγνληαη κε ην πιαζηηθφ ζθάθνο, γη’ απηφ εγψ πηζηεχσ φηη πνιινί ην επηιέγνπλ. 

Ξπινλαππεγφο 4: Ζ δηθή κνπ γλψκε είλαη φηη ν αγνξαζηήο επηιέγεη ην πιαζηηθφ ζθάθνο επεηδή 

δελ ρξεηάδεηαη ζπληήξεζε αιιά αγλννχλ ηνπο θηλδχλνπο ηεο φζκσζεο θαη ηεο πιήξεο δηάιπζεο 

ηνπ ζθάθνπο. Φπζηθά δελ κέλνπλ αλεπεξέαζηνη θαη απφ ηελ κεγαιχηεξε ηαρχηεηα πνπ 

αλαπηχζζνπλ απφ ηα μχιηλα αιιά πηζηεχσ φηη ε ζπληήξεζε είλαη ν βαζηθφηεξνο ιφγνο. 

 

Ερωτ.23: Θα κπνξνύζακε λα ζπγθξίλνπκε ην θόζηνο παξαγσγήο ελόο μύιηλνπ κε ην 

θόζηνο ελόο  πιαζηηθνύ ζθάθνπο;  Πηζηεύεηε όηη απηόο είλαη έλαο παξάγνληαο πνπ 

θαζνξίδεη ηελ επηινγή ηνπ αγνξαζηή; 

Ξπινλαππεγφο 1: Απηφ εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο, ην κέγεζνο, ηα πιηθά, ηη μπιεία ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί. Όρη πηζηεχσ πσο απηφ δελ απνηειεί βαζηθφ θξηηήξην. 

Ξπινλαππεγφο 2: δφζεθε ίδηα απάληεζε κε μπινλαππεγφ 1. 

Ξπινλαππεγφο 3: δφζεθε ίδηα απάληεζε κε μπινλαππεγφ 1. 

Ξπινλαππεγφο 4: δφζεθε ίδηα απάληεζε κε μπινλαππεγφ 1. 

 

Ερωτ.24: Σν θόζηνο ζπληήξεζεο ελόο μύιηλνπ ζθάθνπο κε έλα πιαζηηθό ζθάθνο είλαη 

κεγαιύηεξν ή κηθξόηεξν; 

Ξπινλαππεγφο 1: Σν θφζηνο ηεο ζπληήξεζεο είλαη κεγαιχηεξν απφ έλα πιαζηηθφ, θαζψο 

απαηηνχληαη πεξηζζφηεξα πιηθά θαη ρξεηάδνληαη θαη πεξηζζφηεξεο εξγαηνψξεο. Σα πιαζηηθά 

ρξεηάδνληαη κφλν ηελ παιάκε.  

Ξπινλαππεγφο 2: Γφζεθε ε ίδηα απάληεζε κε ηνλ μπινλαππεγφ 1. 

Ξπινλαππεγφο 3: Γφζεθε ε ίδηα απάληεζε κε ηνλ μπινλαππεγφ 1. 

Ξπινλαππεγφο 4: Γφζεθε ε ίδηα απάληεζε κε ηνλ μπινλαππεγφ 1. 
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Ερωτ.25: Δλώ ην μύιν είλαη έλα άξηζην δνκηθό πιηθό, ν θόζκνο δελ ην γλσξίδεη  

«θνβάηαη» λα επελδύζεη ζε απηό γηα κηα θαηαζθεπή θαη πόζν κάιινλ όηαλ εθείλε 

έξρεηαη ζε επαθή κε ην λεξό. Πνηα ε γλώκε ζαο;   

Ξπινλαππεγφο 1: Έλαο λένο ζην ρψξν δελ γλσξίδεη, θνβάηαη ην μχιηλν αιιά νη άλζξσπνη πνπ 

ην ζθάθνο είλαη πνιιά ρξφληα ζηε δσή ηνπο ιφγσ ηεο δνπιεηάο ηνπο φπσο νη ςαξάδεο, ζηνπο 

νπνίνπο απεπζπλφκαζηε πεξηζζφηεξν, γλσξίδνπλ ην μχιν ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ θαη ην επηιέγνπλ 

θαη  αλαγλσξίδνπλ ηελ ππεξνρή ηνπ έλαληη ηνπ πιαζηηθνχ. Σψξα ζηνλ ηαξζαλά έμσ έρσ έλα 

θνπηνπιάθη γηα ζπληήξεζε, είλαη 46 ρξνλψλ θαη ην κφλν πνπ ρξεηάδεηαη είλαη ηξίςηκν θαη 

βάςηκν. Γελ ππάξρεη πιαζηηθφ πνπ λα αληέμεη ηφζα ρξφληα.  

Ξπινλαππεγφο 2: Γελ δηαθσλψ αιιά ηα μχιηλα ζθάθε πνπ βξίζθνληαη ηηο καξίλεο 

απνδεηθλχνπλ φηη ην μχιν απνηειεί πιηθφ κε κεγάιε αληνρή ζηνλ ρξφλν. Δθείλνη πνπ είλαη 

θάηνρνη ελφο μχιηλνπ ζθάθνπο γλσξίδνπλ πνιχ θαιά φηη κε ηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο 

ζπληήξεζεο ην ζθάθνο δηαηεξείηαη θαιχηεξα απφ θάζε άιιν πιηθφ. Μφλν νη λεφηεξνη έρνπλ 

άγλνηα γηα ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ μχινπ θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ πιαζηηθνχ. Πξέπεη λα 

αλαθέξνπκε φηη πνιινί έρνπλ άγλνηα αθφκα γηα ηελ αζθάιεηα πνπ παξέρεη ην μχιηλν ζθάθνο 

ιφγσ δνκήο ηνπ.   

Ξπινλαππεγφο 3: Ζ γλψκε είλαη φηη νη πεξηζζφηεξνη γλσξίδνπλ φηη ην μχιηλν έρεη αληνρή ζην 

ρξφλν αιιά μέξνπλ φηη ρξεηάδεηαη θαη πνιιέο ψξεο γηα λα ζπληεξεζεί. Απηφ ζέινπλ λα 

απνθχγνπλ. Απφ ηελ άιιε, θαθέο θαηαζθεπέο ζθαθψλ  ή ζθάθε πνπ είλαη παξαηεκέλα ζηηο 

καξίλεο, απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ηδηνθηήηεο, δίλνπλ κηα άζρεκε εηθφλα γηα ην μχιηλν ζθάθνο θαη 

αξθεηνί λνκίδνπλ πσο ην ζθάθνο ηνπο ζα απνθηήζεη απηή ηε κνξθή. 

Ξπινλαππεγφο 4: Γφζεθε ίδηα απάληεζε κε μπινλαππεγνχο 1 θαη 2. 

 

Ερωτ.26: Οη λενέιιελεο απνθνβόκαζηε από ηηο ξίδεο καο. Έρεη ραζεί ην αίζζεκα ηεο 

παξάδνζεο θαη ε αλάγθε λα ηηο δηαηεξήζνπκε θαη λα ηηο πξνζηαηέςνπκε. Βξίζθεηε 

ζρέζε ησλ παξαπάλσ κε ην επάγγεικά ζαο; 

Ξπινλαππεγφο 1: Φπζηθά θαη έρεη ζρέζε κε ην επάγγεικα καο. Σν επάγγεικά καο είλαη έλα 

παξαδνζηαθφ επάγγεικα θαη φινη παζρίδνπλ λα ζεσξεζνχλ «κνληέξλνη» θαη λνκίδνπλ φηη αλ 

απνθνπνχλ απφ ηηο παξαδφζεηο καο, ζα ην πεηχρνπλ. Σν μχιηλν ζθάθνο, ζεσξείηε έλα 

ςαξνθάηθν θαη θαλέλαο «κνληέξλνο» δελ ζέιεη λα ηνλ παξνκνηάδνπλ κε ςαξά, απηή είλαη ε 

αιήζεηα.  

Ξπινλαππεγφο 2: Γελ ππάξρεη λαπηνζχλε ζηνπο Έιιελεο, παξφηη ε ηζηνξία καο έρεη λα ζνβαξφ 

έξγν λα αλαδείμεη. Σν φηη απνθνβφκαζηε απφ ηηο ξίδεο καο δελ έρεη επίπησζε κφλν ζην 

επάγγεικά καο, ε επνρή πνπ δνχκε είλαη ηέηνηα. Όια ζπκβάιινπλ λα απνθνπνχκε θαη φηαλ δελ 

ην θάλνπκε αηζζαλφκαζηε νπηζζνδξνκηθνί θαη κπαλάι. Φπζηθά θαη έρεη ζρέζε κε ην επάγγεικα 

καο 

Ξπινλαππεγφο 3: Οη αλάγθεο ηνπ ζχγρξνλνπ αηφκνπ, έρνπλ νδεγήζεη ζε απηφ. Ο ρξφλνο πνπ 

απνκέλεη θαζεκεξηλά είλαη ειάρηζηνο θαη νη ππνρξεψζεηο πνιιέο. Πξνζπαζνχκε λα θεξδίζνπκε 
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ιίγν ρξφλν γηα λα θαιχςνπκε ηελ αλάγθε καο γηα δηαζθέδαζε. Έηζη, εθείλνο πνπ ρξεηάδεηαη ην 

ζθάθνο γηα θαζαξά ιφγνπο αλαςπρήο, δελ ζα επηιέμεη ην μχιηλν γηαηί είλαη πνιχ πην αξγφ απφ 

έλα πιαζηηθφ. Γελ ην θάλεη ζπλεηδεηά αιιά κε απηφλ ηνλ ηξφπν παξακεξίδεη ην μχιηλν, άξα θαη 

ηελ παξάδνζε.  

Ξπινλαππεγφο 4: Γφζεθε ίδηα απάληεζε κε μπινλαππεγφ 1. 

 

 

Ερωτ.26: Η ηάζε ησλ αηόκσλ ηεο ζεκεξηλήο θνηλσλίαο θιίλεη πξνο ηνλ λενπινπηηζκό 

Δπηθξαηεί έλα ξεύκα λενπινπηηζκνύ θαη εθήκεξεο ειίη εηθόλαο ζηελ ζεκεξηλή 

θνηλσλία. Πηζηεύεηε πσο απηό παίδεη ξόιν ζηε κείσζε παξαγσγήο ζπλεπώο θαη 

εμάιεηςεο ηνπ επαγγέικαηνο απηνύ; 

 

Ξπινλαππεγφο 1: Γελ δηαθσλψ, μέξεηο έρσ παξαηεξήζεη φηη ην παξαδνζηαθφ ζθαξί θαηά 

θάπνηνλ ζεσξείηαη ςαξάδηθν γηα απηφ θαη ηα πεξηζζφηεξα ζθάθε πνπ ζθαξψλνπκε ζηνπο 

ηαξζαλάδεο καο είλαη αιηεπηηθά θαη φρη αλαςπρήο. ίγνπξα απηφ έρεη επίπησζε ζηνλ ηνκέα καο. 

Παιαηφηεξα κε ηηο άδεηεο πνπ έδηλαλ γηα επαγγεικαηίεο ε δήηεζε ήηαλ κεγάιε φπσο ζνπ είπα 

θαη ζε πξνεγνχκελε εξψηεζε ζνπ ηψξα πηα ην ζθάθνο δελ έρεη απηή κφλν ηελ αιηεπηηθή ρξήζε 

αιιά θαη ηελ αλαςπρή. Όηαλ ινηπφλ εμππεξεηεί απηφ ηνλ ζθνπφ ε αγνξά ελφο πιαζηηθνχ 

ζθάθνπο ζπκβάιιεη ζε απηήλ ηελ εηθφλα, θαιψο ή θαθψο. 

Ξπινλαππεγφο 2: Όζν πεξίεξγν θαη αλ αθνχγεηαη, είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα. Γελ είλαη ην ίδην λα 

θηάζεηο ζε έλα άιιν κέξνο κε έλα πιαζηηθφ ζθάθνο κε άςνγν θηλίξηζκα θαη γπαιάδα θαη ην λα 

θηάζεηο κε έλα ηξεραληεξάθη πνπ κπξίδεη πεηξέιαην. Ννκίδνπλ πνιινί φηη ην λα έρνπλ ζηελ 

θαηνρή ηνπο έλα πιαζηηθφ ζθάθνο ηνπο πξνζδίδεη θχξνο. Μπνξεί λα κελ έρνπλ ζηελ ηζέπε ηνπο 

επξψ, αιιά ε εηθφλα απηή δεκηνπξγεί κηα βηηξίλα θαη ηνπο θάλεη γηα ιίγν πινχζηνπο θαη ζαλ 

εθείλνπο πνπ βιέπνπλ θαζεκεξηλά ζηα θαλάιηα ηεο ηειεφξαζεο. 

Ξπινλαππεγφο 3: Σα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο έρνπλ δεκηνπξγήζεη απηήλ ηελ εηθφλα θαη φινη 

πξνζπαζνχλ καλησδψο λα ηελ απνθηήζνπλ, κε θάζε θφζηνο. Δμαηηίαο ηεο δνπιεηάο κνπ, 

αληηκεησπίδσ θαζεκεξηλά ηέηνηεο θαηαζηάζεηο. Έλα αθξηβφ απηνθίλεην, έλα κεγάιν ζπίηη θαη 

έλα ζθάθνο πιαζηηθφ κε πνιιά έμνδα, θηηάρλνπλ κηα εηθφλα ειίη. Μφλν πνπ δελ θξαηάεη γηα 

πνιχ. Γηα μχιηλν ζθάθνο, νχηε θνπβέληα, βιέπεηο απηφ είλαη πνιχ ειιεληθφ, γηα λα είλαη δηθφ 

καο.  

Ξπινλαππεγφο 4: Γελ εξσηήζεθε. 
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Κεθάιαην 6 

Καηαζθεπή 

μύιηλνπ 

ζθάθνπο, ηύπνπ 

ηξεραληεξηνύ κε 

ηε κέζνδν ηνπ 
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6. Καηαγξαθή ζηαδίσλ παξαγσγήο μύιηλνπ ζθάθνπο, ηύπνπ 

ηξεραληεξηνύ ζε ηαξζαλά ηεο ύξνπ 

ηα πιαίζηα  ηεο πηπρηαθήο απηήο εξγαζίαο, είρα ηελ ραξά θαη ηελ κνλαδηθή επθαηξία 

λα παξαθνινπζήζσ ηελ θαηαζθεπή ελφο μχιηλνπ-παξαδνζηαθνχ ζθάθνπο. ζνη έρνπλ γίλεη 

ζεαηέο κηαο ηέηνηαο δηαδηθαζίαο κπνξνχλ λα αληηιεθζνχλ ηη ζεκαίλεη λα παξαθνινπζείο κέξα 

κε ηελ κέξα θνκκάηηα  μχιηλεο χιεο λα παίξλνπλ κνξθή θαη λα δεκηνπξγνχλ κηα ηφζν 

ζηηβαξή θαηαζθεπή, κα ζπγρξφλσο επαίζζεηε θαη εππαζήο. Γπζηπρψο, ε καξηπξία ηνχηε 

κπνξεί λα θαηαγξαθεί σο κηα απφ ηηο ηειεπηαίεο ζηνλ ηνκέα ηεο μπινλαππεγηθήο, αθνχ ν 

θιάδνο ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα βξίζθεηαη ζην απφγεην ηεο παξαθκήο ηνπ γηα ιφγνπο νη 

νπνίνη ζα αλαιπζνχλ ζε επφκελν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο.     

 Ζ θαηαζθεπή αθνξά παξαδνζηαθφ αιηεπηηθφ ζθάθνο, ηχπνπ ηξεραληεξηνχ. Γηα ηνλ 

ζρεδηαζκφ ηνπ πινηαξίνπ θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζα εθαξκνζηεί ε κέζνδνο ηνπ κνλφρλαξνπ. 

Ο ζθειεηφο ηνπ ζθάθνπο, ε εμσηεξηθή επηθάιπςε ηεο γάζηξαο θαζψο θαη ην πέηζσκα ηεο 

θνπβέξηαο ηνπ (θαηάζηξσκα) ζα θαηαζθεπαζηεί απφ μπιεία πεχθνπ Μπηηιήλεο, γηα ηηο 

ππεξθαηαζθεπέο ηνπ ζθάθνπο φπσο ηα ηακπνχθηα, ηελ γέθπξα θαη ηηο θιίλεο ηνπ πινηαξίνπ 

ζα ρξεζηκνπνηεζεί θφληξα πιαθέ ζαιάζζεο (αληηθνιιεηφ), ελψ κφλν γηα ην πεδάιην ηνπ 

θατθηνχ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην ηξνπηθφ μχιν Iroko.       

 Σα εξγαιεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηα παξαδνζηαθά εξγαιεία (ρεηξνθίλεηα) 

είλαη ην ζθεπάξλη, ε πιαληά, ν ζβαξλάο, θ.ά θαη απφ θάπνηα ειεθηξνθίλεηα φπσο ην ξνθάλη 

ελψ απφ κεραλήκαηα θαηεξγαζίαο μχινπ: ν θαηαξξάθηεο, ε πξηνλνθνξδέια θαη ν 

μερνλδξηζηήξαο.         

 πσο ζε θάζε θαηαζθεπή μχιηλνπ ζθάθνπο έηζη θαη εδψ ζα αθνινπζεζεί κηα ζεηξά 

δηαδηθαζηψλ θαη ζηαδίσλ μεθηλψληαο απφ ηε δηακφξθσζε ηνπ ζθειεηνχ ηνπ (ρηίζηκν 

θατθηνχ), ε  επέλδπζε ηνπ θαηαζηξψκαηνο (πέηζσκα θνπβέξηαο), ε  επέλδπζε ηνπ ζθειεηνχ 

κε ζαλίδηα ζην εμσηεξηθφ ηνπ πεξίβιεκα (πέηζσκα γάζηξαο) θαη ηέινο δεπηεξεχνπζεο 

θαηαζθεπέο ζην εζσηεξηθφ ηεο γάζηξαο θαη ην θαηάζηξσκά ηνπ.   

 Μεηά ην πέξαο ησλ ζηαδίσλ θαηαζθεπήο  πεξηγξάθνληαη ηα ζηάδηα ζηεγαλνπνίεζεο 

ηνπ ζθάθνπο, δειαδή ην θαιαθάηηζκα ηνπ θχηνπο, ε επηθάιπςε κε αζηάξη φισλ ησλ 

εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ θαη ην ηειηθφ ρξψκα  ηνπ ηξεραληεξηνχ.    

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε ζεηξά ε νπνία αθνινπζείηαη θαηά ηελ θαηαζθεπή ελφο 

μχιηλνπ ζθάθνπο είλαη ζρεδφλ ε  ίδηα αλ θαη νξηζκέλεο θνξέο παξαηεξνχληαη  αιιαγέο απφ 

ηαξζαλά ζε ηαξζαλά. Θα κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε θάπνην παξάδεηγκα γηα λα γίλνπκε πην 
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ζαθείο. ην λαππεγείν φπνπ θαηαγξάθεηαη ε δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπ ζθάθνπο ε ζεηξά 

πνπ αθνινπζείηαη είλαη ε ηνπνζέηεζε ησλ λνκέσλ, έπεηηα ην θνπξδέην θαη ε ηζάπα θαη κεηά 

απφ φια απηά ζα γίλεη ην θνχξεκα ησλ λνκέσλ. ε  άιια λαππεγεία ε ζεηξά πνπ αθνινπζείηαη 

είλαη ηνπνζέηεζε ησλ λνκέσλ, ην θνχξεκα ησλ λνκέσλ θαη έπεηηα ε ηνπνζέηεζε ηνπ 

θνπξδέηνπ θαη ηεο ηζάπαο. Φαηλνκεληθά απηή ε παξαιιαγή κπνξεί λα κελ έρεη θάπνηεο 

επηπηψζεηο, φκσο ζχκθσλα κε ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ μπινλαππεγνχ, ε απνπζία ηεο ηζάπαο 

θαηά ηελ επζπγξάκκηζε ησλ λνκέσλ δεκηνπξγεί αζηάζεηα ζηνπο λνκείο θαη κεγάιε 

πηζαλφηεηα λα επζπγξακκηζηνχλ ιάζνο. 

 

6.1 Καηαγσγή ηνπ ηξεραληεξηνύ  

Σν ηξεραληήξη,  ή ηξνραληήξ, είλαη ην γλεζηφηεξν ειιεληθφ ζθαξί.  Ίζσο ν πξψηνο 

ηχπνο ζαιαζζηλνχ ζθαξηνχ πνπ λαππεγήζεθε απφ ηνπο  Έιιελεο πεξί ηα κέζα ηνπ 17νπ 

αηψλα θαη παξακέλεη έλα απφ ηα πην θαινηάμηδα θαη αζθαιέζηεξα ζθαξηά πνπ ππεξέηεζε θαη 

ζπλερίδεη λα ππεξεηεί ζρεδφλ φιεο ηνπο ηνκείο ηεο λαππεγηθήο δξαζηεξηφηεηαο.   

 Σελ θαηαγσγή ηνπ νθείιεη ζε έλα παξαδνζηαθφ ηζηηνθφξν ηεο Αδξηαηηθήο, ην 

ηξακπάθνπιν. Σα πξψηα ηξεραληήξηα θαηαζθεπάζηεθαλ απφ  αηρκαιψηνπο ησλ πεηξαηψλ νη 

νπνίνη αθέζεθαλ ειεχζεξνη θαη εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ Όδξα θαη ελψ είραλ κάζεη ηελ ηέρλε 

απηή μεθίλεζαλ λα ηελ εθαξκφδνπλ ζηνπο πξψηνπο ππνηππψδεηο ηαξζαλάδεο ηνπ 17νπ 

αηψλα. Αλ θαη παηξίδα ηνπ ηξεραληεξηνχ ζεσξείηαη ε Όδξα, θαηαζθεπάζηεθε κε επηηπρία θαη 

ζε άιινπο ηαξζαλάδεο φπσο ζηελ  Καβάια, ζηε  άκν, ζην Πέξακα θαη ζηε χξν. 

 

6.1.2 Υαξαθηεξηζηηθά  Σξεραληεξηνύ 

Ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ηξεραληεξηνχ είλαη ε έληνλε θακπχιε ηεο πιψξεο θαη 

ην κεγάιν θχξησκα ηνπ πισξηνχ θνξαθηνχ, ελψ ε πξχκε ησλ ηξεραληεξηψλ ηδηαίηεξα ζηελ 

ζεκεξηλή ηεο κνξθή εκθαλίδεηαη ίζηα θαη γπξηή  πξνο ηα πίζσ.    

 Χο θαη ην 1920 ηα ηξεραληήξηα ήηαλ ηζηηνθφξα, ελψ αξγφηεξα ηα παληά 

αληηθαηαζηάζεθαλ απφ ηηο εζσιέκβηεο πεηξειαηνκεραλέο, θαη ηα άξκπνπξα πιένλ έρνπλ 

δηαθνζκεηηθφ ραξαθηήξα παξά ιφγν πξφσζεο ηνπ ζθάθνπο. Απηή είλαη θαη ε ζεκαληηθφηεξε 

κεηαβνιή πνπ έρεη ππνζηεί απηφο ν ηχπνο ζθάθνπο θαηά ηελ εμέιημή ηνπ. H εγθαηάζηαζε ηεο 

κεραλήο έρεη επηθέξεη θάπνηεο κεηαβνιέο κε κεγάιε ή κηθξή ζεκαζία φπσο: κεηαηφπηζε πξνο 

ηα πίζσ ηνπ ζεκείνπ ηνπ κεγαιχηεξνπ πιάηνπο ηνπ ζθάθνπο θαη ηελ δηφγθσζε ηεο πξχκλεο 
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ηνπ, ηε κεηαβνιή ηεο κνξθήο ηνπ θαησηέξνπ ηκήκαηνο ησλ λνκέσλ, ηελ χπαξμε 

κεγαιχηεξνπ βπζίζκαηνο ζηε πξχκλε απφ ηελ πιψξε, θαζψο θαη κεηαβνιέο κηθξήο ζεκαζίαο.

 Απνηεινχζε κνλνθάηαξην ή δηθάηαξην ηζηηνθφξν. Σα παληά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ζε απηφ ήηαλ ηξηγσληθά ε ηξαπεδνεηδή. Υξεζηκνπνηήζεθαλ ην ιαηίλη, ε ζαθνιέβα, ε κπνχκα, 

ε ςάζα θαη ν θιφθνο. H κπνχκα ρξεζηκνπνηήζεθε αξθεηά ζηα κεηαγελέζηεξα ρξφληα θπξίσο 

γηα ην ιφγν φηη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ, κπνξνχζαλ λα πιένπλ πην φξηζα.   

 ηαλ είρε ηζηηνθνξία ζαθνιέβαο ην ηξεραληήξη νλνκαδφηαλ ζαθνιέβα, (ζαθθνιαίθε, 

κπεινχ απφ ηνπο πξηαλνχο θαη ηνπο Mπθνληάηεο). H ρξήζε ηεο ζαθνιέβαο κεηψζεθε κε ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη ζήκεξα ζηελ Διιάδα έλα κφλν, ίζσο, 

παξάδεηγκα ηξεραληεξηνχ κε ηέηνην παλί. ε λεφηεξα παξαδείγκαηα ηζηηνθφξσλ 

ηξεραληεξηψλ έρνπκε, ζηελ πεξίπησζε ελφο άικπνπξνπ, ηνλ ζπλδπαζκφ κπνχκαο κε έλαλ ε 

πεξηζζφηεξνπο θιφθνπο (ζπλδπαζκφο πνπ έθηαζε κέρξη ηηο κέξεο καο ζε ηζηηνθφξα 

ηξεραληήξηα αλαςπρήο φπσο θαη ζε θφηεξα) θαη αληίζηνηρα ιαηηλνχ ή θαη ςάζαο κε θιφθνπο. 

 H ηζηηνθνξία ηνπ ππήξμε απφ ηηο κεγαιχηεξεο ηεο επνρήο θαη απφ απηφ εμεγείηαη θαη 

ε κεγάιε ηνπ ηαρχηεηα. Γηα λα δηαηεξήζνπλ ην κέγεζνο απηφ ηεο ηζηηνθνξίαο αλαγθάδνληαλ 

λα ην ζαβνπξψλνπλ κε ραιίθηα ή ζίδεξα (λα ηνπνζεηνχλ ζαβνχξα -έξκα- εζσηεξηθά θαηά 

κήθνο ηεο θαξέλαο). Σν ηξεραληήξη δελ έρεη ηζηνξηθφ λαπαγίνπ θαη έβγαηλε κε νπνηαδήπνηε 

ζάιαζζα. Σα πξψηα ηξεραληήξηα ήηαλ κηθξά, έθηαλαλ ηνπο 3 ηφλνπο θνξηίν. Αξγφηεξα 

εκθαλίζηεθαλ κεγαιχηεξα πνπ έθηαζαλ ηνπο 30-40 ηφλνπο εθηφπηζκα.   

 Απηφο ν ηχπνο ζθάθνπο μερσξίδεη ησλ ππνινίπσλ ηφζν γηα ηελ κνξθή ηνπ φζν θαη γηα 

ηελ αζχγθξηηε επζηάζεηα πνπ πξνζθέξεη ζηελ ηξηθπκηψδε ζάιαζζα, νθεηιφκελε θπζηθά ζην  

κεγάιν πιάηνο ηνπ, αλαινγηθά κε ην κήθνο ηνπ. Σν πιαηχ θαηάζηξσκα ζηε κέζε ηνπ 

ζθάθνπο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην θνξκάξηζκα ηεο πιψξεο θαη ηεο πξχκεο θαη ησλ λνκέσλ  

ηνπ ηα θαηαηάζζνπλ ζε έλα απφ ηα πην αγαπεηά ειιεληθά ζθαξηά, είηε πξννξίδεηαη γηα 

επαγγεικαηηθή  ρξήζε, είηε γηα ζθάθνο αλαςπρήο.       
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6.1.3 Υξήζεηο ηξεραληεξηνύ 

Σν 1821, ηα ηξεραληήξηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζαλ ηαρπδξνκεία ζηνλ πνιεκηθφ ζηφιν 

ησλ Yδξαίσλ. Mεηά ην 1900 ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζαλ ζπνγγαιηεπηηθά. Σαμίδεπαλ ζηε 

Mεζφγεην θαη ζην Αηγαίν πξνάγνληαο ζεκαληηθά ην εκπφξην θαη ηελ ζπνγγαιηεία. Σα 

κεηαπνιεκηθά ρξφληα ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα κεηαθνξά επηβαηψλ. ήκεξα είλαη θπξίσο 

αιηεπηηθά ζθάθε.         

 ηελ Διιάδα απηφ άξρηζε λα γίλεηαη ζηαδηαθά πεξίπνπ απφ ην 1920. Ζ εμέιημε ησλ 

ηξεραληεξηψλ σο αιηεπηηθά ζθάθε αιιά θαη ε δξαζηεξηνπνίεζε πεξηζζφηεξνπ θφζκνπ κε ηε 

ζάιαζζα γηα βηνπνξηζηηθνχο ιφγνπο, νδήγεζε ζηε αλάγθε θαηαζθεπήο θαη αξθεηά 

κηθξφηεξσλ ζε κήθνο ηξεραληεξηψλ, απφ 5 έσο 9 κέηξα, θπξίσο γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο 

ηνπηθήο παξάθηηαο αιηείαο.         

 Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά απηψλ ησλ κηθξψλ ηξεραληεξηψλ δελ δηέθεξαλ ζεκαληηθά 

απφ απηά ησλ κεγαιχηεξσλ αδειθψλ ηνπο. Παξνπζίαδαλ φκσο ζεκαληηθή δηαθνξά ζηε 

ζρέζε πιάηνπο πξνο κήθνο ζε ζεκείν πνπ ην πιάηνο απηψλ λα μεπεξλά πνιιέο θνξέο θαη ην 

1/3 ηνπ ζπλνιηθνχ κήθνπο. Σα κηθξά απηά ηξεραληήξηα, αζθαιή ζηε πιεχζε, ήηαλ θαη είλαη 

θπξίσο θσπήιαηα (κε δχν ή ηέζζεξα θνππηά) ή είραλ σο θχξην κέζν πξφσζεο κηθξέο 

εζσιέκβηεο πεηξειαηνκεραλέο. 

 

6.2 Μέζνδνο ζρεδηαζκνύ θαη θαηαζθεπήο ηξεραληεξηνύ ζην 

λαππεγείν ηνπ θ. Βιάκε 

Ζ κέζνδνο πνπ εθαξκφδεηαη ζηνλ ηαξζαλά ηνπ θ. Βιάκε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

ηξεραληεξηνχ νλνκάδεηαη κνλφρλαξν. Παξαηεξείηαη φηη ζην λαππεγείν απηφ ζπλδπάδνληαη ε 

κέζνδνο ηνπ κνλφρλαξνπ κε ην  «ρλάξη κεζαίνπ λνκέα θαη θνχξκεο» θαη σο κνλφρλαξν κε 

πξνζαξκνδφκελα ρλάξηα. ηελ πξψηε πεξίπησζε, νη παιηνί θαξαβνκαξαγθνί ζθάξσλαλ ηνπο 

έμη λνκείο (δχν κεζαίνπο, δχν πισξηνχο θαη δχν πξπκηνχο) θαη έπεηηα ηνπνζεηνχζαλ ηηο 

θνχξκεο γηα λα ζρεδηαζηνχλ νη ππφινηπνη λνκείο ηνπ ζθάθνπο. ηελ δεχηεξε πεξίπησζε 

ζρεδηάδνληαλ φινη νη λνκείο ηνπ ζθάθνπο κε 5 πξνζαξκνδφκελα ρλάξηα.    

 ηελ εμέιημε ηεο θαηαγξαθήο ησλ ζηαδίσλ θαηαζθεπήο ηνπ ζθάθνπο θαίλεηαη φηη ν θ. 

Βιάκεο ρξεζηκνπνηεί ηα πξνζαξκνδφκελα ρλάξηα γηα λα ζρεδηάζεη φινπο ηνπο κεζαίνπο 

λνκείο θαη φρη φινπο, ελψ ρξεζηκνπνηεί ηηο θνχξκεο γηα λα ζρεδηάζεη ηνπο ππφινηπνπο λνκείο, 

ηα ιεγφκελα ξηπίδηα ή ξεπίδηα. Απηφ απνδεηθλχεη ηελ εθεπξεηηθφηεηα ηνπ θάζε 
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θαξαβνκαξαγθνχ θαη ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα πξνζαξκφδεη ηηο ηερληθέο θαη ηηο κεζφδνπο ηνπ 

παξειζφληνο ζηηο δηθέο ηνπ απαηηήζεηο. 

 

6.3 Δξγαιεία θαη κεραλήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ ηξεραληεξηνύ 

ε έλα ρψξν φπσο ν ηαξζαλάο, νη άλζξσπνη δνπιεχνπλ κε ζχκκαρν ηε καεζηξία ηνπο 

θαη ην ηαιέλην ηνπο θαη ζα κπνξνχζα λα αλαθέξσ φια ηα παξαδνζηαθά εξγαιεία πνπ έρνπλ 

θαηαγξαθεί αλά ηνπο αηψλεο ζηνπο ηαξζαλάδεο ηεο Διιάδνο αιιά ζθνπφο κνπ είλαη λα 

παξνπζηάζσ ηελ ξνή ηεο παξαγσγήο φπσο πθίζηαηαη ζήκεξα.    

 Ζ ρξήζε εξγαιείσλ πεξηνξίδεηαη ζε θάπνηα παξαδνζηαθά ρεηξνθίλεηα, ηα νπνία δελ 

είλαη δπλαηφλ λα ηα αληηθαηαζηήζεη θαλέλα εμειηγκέλν εξγαιείν, φπσο ην ζθεπάξλη.  

Ζιεθηξνθίλεηα εξγαιεία πνπ πξάγκαηη έρνπλ κεηψζεη ηηο ψξεο εξγαζίαο θαη έρνπλ 

δηεπθνιχλεη αξθεηά ηνπο μπινλαππεγνχο θαη απηά είλαη ην ξνθάλη, ην ζβνπξάθη, ε ζέγα, ην 

ηξππάλη, ην ξνχηεξ, ην αιπζνπξίνλν θαη ην δηζθνπξίνλν. Σα δε κεραλήκαηα πνπ εδξαηψλνπλ 

ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ ηαξζαλά πεξηνξίδνληαη ζηελ πξηνλνθνξδέια, ηνλ μερνλδξηζηήξα θαη ηνλ 

θαηαξξάθηε.            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΑ ΥΡΗΗ 

1 ΠΡΗΟΝΟΚΟΡΓΔΛΑ 

Γηα φια ηα ζηνηρεία ηνπ 

ηξεραληεξηνχ, γηα ηηο 

απαηηνχκελεο δηαζηάζεηο 

πιάηνπο θαη κήθνπο. 

2 ΞΔΥΟΝΓΡΗΣΖΡΑ 

ε φια ηα ζηνηρεηά ηνπ 

ηξεραληεξηνχ, γηα ηηο 

απαηηνχκελεο δηαζηάζεηο 

πάρνπο. 

3 ΚΑΣΑΡΡΑΚΣΖ 

Γηα ηελ θνπή ησλ θνξκψλ 

ζηηο απαηηνχκελεο 

δηαζηάζεηο. 
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Εικ. 6.3.1: Ο μερνλδξηζηήξαο ηνπ λαππεγείνπ. 

 

 

Εικ. 6.3.2: Ζ πξηνλνθνξδέια ηνπ λαππεγείνπ. 

 

 

Εικ. 6.3.3: Ο θαηαξξάθηεο ηνπ ηαξζαλά. 
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Εικ. 6.3.4: Υεηξνθίλεηε πιάλε. 

Α/Α ΥΔΙΡΟΚΙΝΗΣΑ ΔΡΓΑΛΔΙΑ  ΥΡΗΗ 

1 ΚΔΠΑΡΝΗ 

Πειέθεκα ησλ λνκέσλ, θάξθσκα 

κηθξψλ θαξθηψλ, δεκηνπξγία 

αζνχ, δηακφξθσζε ζφθνξσλ 

θακαξηψλ. 

2 ΚΔΠΑΡΝΗΑ 
Γεκηνπξγία αζψλ, εζσηεξηθφ 

πειέθεκα ησλ λνκέσλ. 

3 ΒΑΡΝΑ (πξηφλη) Κνπή καδεξηψλ, θνπή ηξππεηψλ. 

4 ΠΛΑΝΖ 

Ρνθάληζκα αξκψλ ζηα καδέξηα 

ηνπ πεηζψκαηνο θαη ηεο 

θνπβέξηαο. 

5 ΣΔΛΑ 

Τπνινγηζκφο θιίζεο λνκέσλ γηα 

ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ηξππεηνχ, 

πέηζσκα γάζηξαο.  

6 ΚΑΡΠΔΛΑ  Αθαίξεζε μχιηλεο χιεο. 

7 ΕΟΤΜΠΑ 

Βαζηά εηζρψξεζε κεηαιιηθψλ 

ζπλδεηηθψλ ζε δηάθνξα ηκήκαηα 

ηνπ ζθειεηνχ. 

8 ΚΟΠΗΓΗΑ, ΜΑΣΟΛΑ Καιαθάηηζκα αξκψλ. 
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Εικ. 6.3.5: Γηάθνξα πξηφληα. 

 

 

Εικ. 6.3.5: βαξλάο. 

 

Εικ. 6.3.6: Γηάθνξα ζθπξηά. 
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Εικ. 6.3.7: Ενπκπάδεο. 

 

Εικ. 6.3.8: θαξπέια. 

 

Εικ. 6.3.9: θεπάξληα. 
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Εικ. 6.3.10: Κνπκπάζα. 

 

 

Εικ. 6.3.11: Μαζηαξί. 

 

Εικ. 6.3.12: Γσληέο. 

 

Εικ. 6.3.13: Ξχιηλε γσληά.      
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6.4  Βαζηθέο δηαζηάζεηο ηξεραληεξηνύ  

Ο θαξαβνκαξαγθφο κεηά ηελ παξαγγειία απφ ηνλ ηδηνθηήηε θαη αθνχ έρεη 

πξνζδηνξηζηεί ν ηχπνο ηνπ πινηαξίνπ, ην κήθνο ηνπ θαη ην είδνο ηεο μπιείαο απφ ην νπνίν ζα 

θαηαζθεπαζηεί, ζα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο θαη ζα έιζεη ζε επαθή κε ηνλ 

λαππεγφ ηνπ ζθάθνπο γηα πεξαηηέξσ δηεπθξηλίζεηο. Να ζεκεηψζνπκε φηη ζηνλ ππνινγηζκφ 

ησλ βαζηθψλ δηαζηάζεσλ θαη ηελ δνκή ηνπ πινηαξίνπ ζεκαληηθφ ξφιν έρεη θαη ε ρξήζε γηα 

ηελ νπνία πξννξίδεηαη ην πινηάξην.        

 ε θάζε ηαξζαλά βξίζθεηαη πιεζψξα ρλαξηψλ, ηα νπνία απνηεινχλ ηελ κνλαδηθή ηνπ 

πεξηνπζία. Πξψηε ηνπ ελέξγεηα ινηπφλ, είλαη λα αλαζχξεη απφ ηελ πνιχηηκε βηβιηνζήθε 

ρλαξηψλ ηνπ, ην ρλάξη πνπ αληηζηνηρεί ζην δεηνχκελν ζθάθνο. Ζ εχξεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ρλαξηνχ δελ είλαη πάληα δεδνκέλε. Λχζε ζε απηφ δίλεη ν ίδηνο επηιέγνληαο ην πιεζηέζηεξν 

ζην δεηνχκελν ρλάξη θαη πξνζαξκφδνληάο ην ζηα λέα κέηξα. Μηθξέο ή πην κεγάιεο 

παξαιιαγέο δεκηνπξγνχλ ην θαηλνχξην ρλάξη πνπ θαηά θχξην ιφγν ζα εμππεξεηήζεη ηηο 

αλάγθεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ λένπ πινηαξίνπ θαη θαηά δεχηεξν ζα απνηειέζεη κειινληηθφ 

νδεγφ γηα πινηάξην ζηα ίδηα κέηξα.        

 Αθνχ έρεη πξνζδηνξηζηεί ν ηχπνο ηνπ πινηαξίνπ, ν ζθνπφο πνπ ζα εμππεξεηήζεη θαη 

ην κήθνο ηνπ, ζεηξά έρεη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ πιάηνπο θαη ηνπ χςνπο ηνπ πινηαξίνπ. Έηζη ζα 

είλαη δπλαηφλ ν ππνινγηζκφο ηεο πνζφηεηαο ηεο μχιηλεο χιεο.    

 πσο αλαθέξακε, ε θαηαζθεπή πνπ ζα παξαθνινπζήζνπκε αθνξά μχιηλν πινηάξην, 

ηχπνπ ηξεραληεξηνχ κε ζθνπφ ηελ επαγγεικαηηθή αιηεία. Οη γεληθέο δηαζηάζεηο ηνπ 

πινηαξίνπ, δειαδή ην κήθνο, ην πιάηνο θαη ην χςνο είλαη 9,50 m, 3,65 m θαη 1,11 m 

αληίζηνηρα, νη δηαζηάζεηο ησλ ππφινηπσλ ζηνηρείσλ πνπ ην απνηεινχλ είλαη αλαινγηθέο ησλ 

βαζηθψλ.  
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    Εικ. 6.4.1: ρέδην θαξαβνκαξαγθνχ βαζηθψλ κεηξήζεσλ θαη δηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηνλ  λαππεγφ ηνπ ζθάθνπο. 
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6.5  Γηακόξθσζε ζθειεηνύ ηξεραληεξηνύ 

Ζ ζηεξέσζε ηεο θαξέλαο ζηνπο μχιηλνπο ηάθνπο θαη ηα δπν πνδνζηάκαηα απνηειεί 

ηελ αθεηεξία ηεο δηακφξθσζεο ηνπ ζθειεηνχ ηνπ ζθάθνπο. Με ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο 

αθνινπζεί ε  ηνπνζέηεζε ησλ κεζαίσλ λνκέσλ θαη  ε ηνπνζέηεζε ησλ θνπξκψλ,  φπνπ θαη 

ζα δηακνξθψζνπλ ηελ γάζηξα, δειαδή ην θχηνο ηνπ ζθάθνπο θαη ζα δηακνξθψζνπλ ηνπο 

ππφινηπνπο λνκείο ηνπ ζθάθνπο. Σέινο ε ηνπνζέηεζε ησλ θακαξηψλ δειαδή ηα θπξηά 

δνθάξηα φπνπ ζα απνηειέζνπλ ηελ βάζε ηνπ θαηαζηξψκαηνο. ια ηα παξαπάλσ ζπλδένληαη 

κε έλα πιήζνο βνεζεηηθψλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί κηα άθακπηε 

θαη δπλαηή θαηαζθεπή, θάπνηα απφ απηά είλαη ην κπξαηζφιη ή ζθνξπηφο, ην αθξάπη, νη 

αζηξαγαιηέο, ην ζσηξφπη, ε θνπξληζηή, ε ηζάπα θ.ά. .    

      

6.5.1 Γεκηνπξγία θαξέλαο  

Ο αθξηβήο πξνζδηνξηζκφο  ηνπ κήθνπο ηνπ ηξεραληεξηνχ, δειαδή ε απφζηαζε απφ ην 

θνξάθη ηνπ πισξηνχ πνδφζηακνπ σο  ην άθξν ηνπ πξπκηνχ πνδνζηάκαηνο θαζνξίδεη ην κήθνο 

ηεο θαξέλαο.  Ζ θαξέλα απνηειεί ηελ αθεηεξία ηεο θαηαζθεπήο ελφο μχιηλνπ ζθάθνπο θαη 

είλαη ην επζχγξακκν δνθάξη νξζνγψληαο δηαηνκήο πνπ μεθηλάεη απφ ην ηέινο ηνπ πισξηνχ 

πνδφζηακνπ θαη θηάλεη κέρξη ην ζεκείν ζηήξημεο ηνπ πξπκηνχ. ηελ θάησ επηθάλεηά ηεο ζα 

θαξθσζεί έλα δνθάξη ε ιεγφκελε θφληξα θαξέλα πνπ πξνθπιάζζεη ην θαΐθη απφ ηελ ηξηβή 

φηαλ ην θαΐθη ζέξλεηαη έμσ απφ ηελ ζάιαζζα, ελψ ζηα πιατλά ηεο ζα δεκηνπξγεζνχλ νη αζνί 

(ινχθηα) έλαο δεμηά θαη έλαο αξηζηεξά, κέζα ζηνπο νπνίνπο ζα κπνπλ ηα ληνπξέια, ηα δπν 

θαηψηεξα δειαδή καδέξηα ηνπ πεηζψκαηνο.       

 Οη δηαζηάζεηο ηεο θαξέλαο ζην ηξεραληήξη πνπ θαηαζθεπάδεηαη ζην θαξλάγην ηνπ Κ. 

Βιάκε αληηζηνηρνχλ ζε κήθνο 6,40 m, ζε πάρνο 0,10 m  θαη ζε θάξδνο 0,22 m. Σν ζπλνιηθφ 

κήθνο ηεο θαξέλαο ζα απνηειέζεη δνθάξη ρσξίο ζθάικαηα  θαη επζπηελέο. Να ζεκεηψζνπκε 

εδψ φηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε  θαξέλα ελφο ζθάθνπο πνηέ δελ είλαη ηειείσο ίζηα, έρεη κηα 

ειαθξηά θχξησζε πξνο ηα θάησ ε νπνία βέβαηα δελ είλαη νξαηή κε ην κάηη, απηφ είλαη ην 

ιεγφκελν ινλάδν πνπ ζθνπφ έρεη λα απνθεχγεηαη ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ ην ζέισκα ηεο 

θαξέλαο, φπσο νλνκάδεηαη ζηε γιψζζα ησλ μπινλαππεγψλ, δειαδή λα απνθεπρζεί ε 

θχξησζε ηνπ καδεξηνχ ζην θέληξν ηνπ κήθνπο ηεο.      

 Γηα ηελ θαξέλα επηιέγεηαη μχιν πεχθνπ Μπηηιήλεο (ηξαρεία πεχθε), φπνπ κε  ηε 

ρξήζε ηεο θνξδέιαο δίλεηαη ην ζπλνιηθφ κήθνο ηεο, ελψ ην πάρνο θαη ην θάξδνο ηνπ 
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ζηνηρείνπ ζα νξηζηεί  κε ηελ ρξήζε ηνπ μερνλδξηζηήξα. ηηο εηθφλεο πνπ αθνινπζνχλ 

δηαθξίλνληαη ηα ζηάδηα πξηλ ηελ θαηαζθεπή ηεο. 

 

          

 

Εικ. 6.5.1, Εικ. 6.5.2, Εικ. 6.5.3: Γηακφξθσζε καδεξηνχ πνπ ζα απνηειέζεη ηελ θαξέλα ηνπ ηξεραληεξηνχ ζηνλ μερνλδξηζηήξα  

ηνπ ηαξζαλά. Θα δνζνχλ νη ηειηθέο δηαζηάζεηο πιάηνπο θαη θάξδνπο ηεο θαξέλαο. 

 

6.5.2 ρεδηαζκόο θαη θαηαζθεπή πνδνζηακάησλ 

Μεηά απφ ηε δεκηνπξγία ηεο θαξέλαο αθνινπζεί ε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ θαη 

θαηαζθεπήο ησλ δπν πνδνζηακάησλ. Γηα ηελ θαηαζθεπή  ηνπο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ  θνξκνί  

πεχθνπ Μπηηιήλεο.           

 Σα  πνδνζηάκαηα, ην πισξηφ θαη ην πξπκηφ ή πξπκληφ απνηεινχλ πξνεθηάζεηο ηεο 

θαξέλαο, ζηελ πιψξε θαη ζηελ πξχκλε, ίζηα ή θπξηά, θαη νξηνζεηνχλ ην κήθνο ηνπ ζθάθνπο. 

Απνηεινχληαη απφ δηαθνξεηηθφ δνθάξη απφ απηφ ηεο θαξέλαο, ηνπνζεηνχληαη ζρεδφλ θάζεηα 

ηεο, έρνπλ δε ην ίδην πάρνο κε απηήλ. Ζ έλσζε ηνπ πξπκηνχ πνδνζηάκαηνο κε ηελ θαξέλα ζα 

γίλεη κε ζχλδεζε ρειηδνλννπξάο, ελψ ε έλσζε ηνπ πισξηνχ κε ηελ θαξέλα ζα γίλεη  κε 

ζχλδεζε παξέια. πσο θαη ζηηο πιατλέο επηθάλεηεο ηεο θαξέλαο, έηζη θαη ζηηο δπν πιατλέο 

επηθάλεηεο ησλ πνδνζηακάησλ ζα ραξαρζνχλ νη αζνί, κέζα ζηνπο νπνίνπο ζα έξζνπλ θαη ζα 

ζηακαηήζνπλ νη άθξεο ησλ καδεξηψλ ηνπ πεηζψκαηνο. 
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                          Εικ. 6.5.4: Κνξκνί απφ πεχθν Μπηηιήλεο πνπ ζα απνηειέζνπλ ηα πνδνζηάκαηα ηνπ ηξεραληεξηνχ. 

Γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή θαη ησλ δχν πνδνζηακάησλ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ρλάξηα. Σα ρλάξηα απνηεινχληαη απφ έλα θνκκάηη θφληξα πιαθέ, ή θάηη 

αλάινγν, θαη έρνπλ ηε κνξθή ηνπ θνκκαηηνχ πνπ πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζηνχλ. 

 

          

Εικ. 6.5.5:                                         Εικ. 6.5.6: 

Κνξκνί απφ πεχθν Μπηηιήλεο πνπ ζα απνηειέζνπλ ηα πνδνζηάκαηα ηνπ ηξεραληεξηνχ. Ζ ζηδεξέληα βέξγα επάλσ ζηνπο θνξκνχο 

εμππεξεηεί ζαλ νδεγφο. 
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Εικ. 6.5.7: Υλάξη απφ δαζηθή μπιεία ηνπ πξπκηνχ πνδφζηακνπ. 

Αθνχ κεηαθεξζεί ην απνηχπσκα ηνπ ρλαξηνχ πάλσ ζην θνξκνηεκάρην, ζα θνπεί ζηελ 

θνξδέια γηα λα δνζεί ην απαηηνχκελν ζρήκα. ην ηξεραληήξη καο ην πξπκηφ πνδφζηακα 

απνηειείηαη απφ κνλνθφκκαην μχιν αιιά ην πισξηφ πνδφζηακν απνηειείηαη απφ 

πεξηζζφηεξα θνκκάηηα, ηα νπνία ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε καηίζεηο (παξέιεο). 

     

  Εικ. 6.5.8:                                                                                         Εικ. 6.5.9: 

          Οη κνιπβηέο πνπ δηαθξίλνληαη ζην θάησ κέξνο ηνπ θνξκνηεκαρίνπ είλαη ε ρειηδνλννπξά ηνπ πξπκηνχ πνδνζηάκαηνο. 
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    Εικ. 6.5.10:                                                                                   Εικ. 6.5.11: 

              Κνπή ηνπ θνξκνχ ζηελ πξηνλνθνξδέια γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ πξπκηνχ πνδνζηάκαηνο. 

 

 

Εικ. 6.5.12: Οη βνεζεηηθέο κνιπβηέο πνπ έρνπλ ραξαρηεί ζην θάησ κέξνο ηνπ πξπκηνχ ζα απνηειέζνπλ ηνλ νδεγφ γηα ηελ 

αθαίξεζε ηεο μχιηλεο χιεο,  ψζηε ην πνδφζηακν λα απνθηήζεη ηελ ηειηθή ηνπ κνξθή. 
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       Εικ. 6.5.13:                                                                                   Εικ. 6.5.14: 

ηάδηα  κνξθνπνίεζεο πξπκηνχ πνδφζηακαηνο θαη  ζαιάκνπ πξνπέιαο θαη ρειηδνλννπξάο. 

 

 

                                                         Εικ. 6.5.15: Ζ  ρειηδνλννπξά ηνπ πξπκηνχ πνδνζηάκαηνο. 
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Εικ. 6.5.16: Ζ θαηάιιειε  θιίζε πνπ ζα δνζεί ζην θνξκνηεκάρην θαηά ηελ θνπή ηνπ θαη ε ζηαζεξφηεηα ζηηο θηλήζεηο είλαη 

απαξαίηεηεο  ελέξγεηεο γηα λα δνζνχλ νη απαηηνχκελεο δηαζηάζεηο θαη ε απαηηνχκελε κνξθή ηνπ πνδνζηάκαηνο. 

 

     

              Εικ. 6.5.17: Πιάγηα φςε ηνπ  πξπκηνχ πνδνζηάκαηνο. 
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           Εικ. 6.5.18: Δζσηεξηθή φςε ηνπ πξπκηνχ πνδνζηάκαηνο. 

 

 

Εικ. 6.5.19: Κνξκφο πνπ ζα απνηέιεζεη ην πισξηφ πνδφζηακν. 
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                                    Εικ. 6.5.20:                                 Εικ. 6.5.21: 

    Σν δπν θνκκάηηα πνπ απνηεινχλ ην πισξηφ πνδφζηακν πξηλ ηελ έλσζή ηνπο. Γηαθξίλεηαη ε ζχλδεζε παξέια. 

 

 

         

     Εικ. 6.5.22:                                             Εικ. 6.5.23:  

                                        Σα δπν θνκκάηηα πνπ απνηεινχλ ην πισξηφ πνδφζηακν ελσκέλα κε παξέια. 
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                                    Εικ. 6.5.24:                                                        Εικ.6.5.25:                                                      

 Σν δπν θνκκάηηα πνπ απνηεινχλ ην πισξηφ πνδνζηάκαηνο κε ζπγθνιιεηηθή χιε θαη ζθηγθηήξεο γηα ηελ έλσζε ησλ θνκκαηηψλ 

ηνπ πισξηνχ πνδνζηάκαηνο. 

 

6.5.3 ύλδεζε  παξέια  

Ζ έλσζε ησλ δχν βαζηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ζθειεηνχ δειαδή ε θαξέλα ηνπ κε ην 

πισξηφ πνδφζηακν ζα γίλεη κε καηίζεηο, ηηο ιεγφκελεο παξέιεο, ελψ γηα ηελ ζχλδεζε ηεο 

θαξέλαο κε ην πξπκηφ πνδφζηακν ε ιεγφκελε ρειηδνλννπξά. ηηο εηθφλεο πνπ αθνινπζνχλ 

δηαθξίλνπκε ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο ζχλδεζεο παξέιαο. Ο ζπλδπαζκφο ηεο παξέιαο κε ηελ 

ζπγθνιιεηηθή νπζία θαη ηελ 24σξε ζπγθξάηεζήο ηνπο κε ζθηγθηήξεο πξνζθέξεη έλα ζίγνπξν 

απνηέιεζκα, ην νπνίν ζα θξαηήζεη ηα μχια ελσκέλα γηα πάληα. 

       

Εικ. 6.5.26:                                                                      Εικ. 6.5.27: 

                     Γεκηνπξγία θαηάιιειεο εγθνπήο ζηελ θαξέλα ηνπ ζθάθνπο γηα ηελ έλσζε ηεο  κε ην πιψξην πνδφζηακν. 
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Εικ. 6.5.28: Γεκηνπξγία θαηάιιειεο εγθνπήο ζηελ θαξέλα ηνπ ζθάθνπο γηα ηελ έλσζή ηεο  κε ην πιψξην πνδφζηακν. 

 

 

Εικ. 6.5.29: Λεπηνκέξεηα ζχλδεζεο παξέιαο. 
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Εικ. 6.5.30: ην ζεκείν ζχλδεζεο παξέια- πισξηνχ πνδνζηάκαηνο θαη θαξέλαο ζα ηνπνζεηεζνχλ δχν μχιηλεο θαβίιηεο απφ 

μχιν Iroko γηα κεγαιχηεξε ελίζρπζε. Έπεηηα ζα ηνπνζεηεζεί θαη ε πεξαζηή βίδα πνπ ζα ελψλεη ζσηξφπη, λνκείο θαη θαξέλα. 

 

6.5.4  Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε αθξαπηνύ θαη ζθνξπηνύ 

Δπάλσ απφ ηε ζχλδεζε ηνπ πισξηνχ πνδφζηακνπ κε ηελ θαξέλα, ζα ηνπνζεηεζεί  ην 

αθξάπη, έλα θνκκάηη μχινπ κε θακπχιε κνξθή, ελψ ζην ζεκείν έλσζεο ηνπ πξπκληνχ 

πνδνζηάκαηνο κε ηελ θαξίλα, ζα ηνπνζεηεζεί ν ζθνξπηφο ή κπξαηζφιη, μχιν ζε ζρήκα 

αλάπνδνπ Γ, φπνπ ην έλα ηνπ ζθέινο βηδψλεηαη κε δχν ηνπιάρηζηνλ ηδαβέηεο πάλσ ζην 

πνδφζηακν θαη ην άιιν ζηελ θαξέλα.  

 

Εικ. 6.5.31: Σν πξπκηφ πνδφζηακν ελσκέλν κε ηελ θαξέλα επαιείθεηαη κε ηηο απαξαίηεηεο ζπγθνιιεηηθέο νπζίεο θαη ιεηαίλεηαη  

ψζηε λα ππνδερηεί ζην εζσηεξηθφ ηνπ κέξνο ηνλ ζθνξπηφ ηνπ ζθάθνπο. 
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πσο πξναλαθέξακε ην ζρήκα ηνπ ζθνξπηνχ απνηειεί αλάπνδν Γ, ε γσλία 

αλνίγκαηνο ηνπ ζρήκαηφο ηνπ ζπλάπηεη κε ηηο κνίξεο πνπ ζρεκαηίδνληαη απφ ηελ έλσζε 

πξπκηνχ πνδνζηάκαηνο θαη θαξέλαο, δειαδή ε εμσηεξηθή ηνπ γσληά είλαη ίζε κε ηελ 

εζσηεξηθή ηεο θαξέλαο ηνπ πνδνζηάκαηνο. Σν εξγαιείν ζηέια, καο δίλεη ην άλνηγκα ηεο 

γσλίαο. Ζ ζηέια πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ μπινλαππεγηθή είλαη απφ μχιν θαη 

θαηαζθεπάδεηαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο μπινλαππεγνχο. 

 

 

                    Εικ. 6.5.32: Σνπνζέηεζε ζθνξπηνχ ζην πξπκηφ πνδφζηακν. Δίλαη μεθάζαξε ε κνξθή ηνπ αλάπνδνπ  Γ. 

 

 

Εικ. 6.5.33: πγθξάηεζε κε ζθηθηήξεο ηεο θαξέλαο, πνδφζηακνπ θαη ζθνξπηνχ γηα πιήξε ζπγθφιιεζε θαη ελνπνίεζήο ηνπο. 
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                              Εικ. 6.5.34: χλδεζε πισξηνχ πνδφζηακνπ θαη αθξαπηνχ  κε ζπγθνιιεηηθέο νπζίεο θαη ηδαβέηεο. 

 

Εικ. 6.5.35: Σδαβέηεο, κεγάιεο βίδεο. 

Σν κέγεζνο ηνπ αθξαπηνχ εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ηνπ πνδφζηακνπ, ζην ζθάθνο καο 

απνηειείηαη απφ δπν θνκκάηηα. θνπφο ηνπ αθξαπηνχ είλαη λα εληζρχεη ηηο έδξεο ησλ λνκέσλ 

θαη ην πισξηφ πνδφζηακα, γη’ απηφ θαη πάληνηε ζηαπξψλνληαη ηα ζφθνξα ηνπ αθξαπηνχ κε 

ηελ παξέια ηνπ πνδνζηάκαηνο. Γειαδή ηα ζφθνξα ησλ δπν ζηνηρείσλ δελ ηνπνζεηνχληαη 

πνηέ παξάιιεια. Αθνχ ελσζνχλ ηα πνδνζηάκαηα κε ην ζηνηρείν ηεο θαξέλαο, ζα ζεκεησζνχλ 

επάλσ ζηελ θαξέλα νη ζέζεηο ησλ λνκέσλ θαη ζα δηακνξθσζνχλ νη εγθνπέο κέζα ζηηο νπνίεο 

ζα ηνπνζεηεζνχλ νη λνκείο. Πξψηα φκσο ζα ζρεδηαζηεί ν αζφο ζηα πνδνζηάκαηα θαη ηελ 

θαξέλα. 
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                         Εικ. 6.5.36: Σν πξπκηφ πνδφζηακν θαη ν ζθνξπηφο ηνπνζεηεκέλα ζηα βάδα επαιεηκκέλα κε αζηάξη.  

 

Εικ. 6.5.37: Πισξηφ πνδφζηακν θαη αθξάπη, ζηελ εηθφλα δηαθξίλεηαη επίζεο θαη ν ηειεπηαίνο λνκέαο απφ ηνπο κεζαίνπο λνκείο 

ηνπ ηξεραληεξηνχ. 
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6.5.5 Γεκηνπξγία αζνύ 

Αθνχ έρεη δνζεί ην θαηάιιειν ζρήκα ζην πξχκην πνδφζηακν θαη έρεη δηακνξθσζεί ν 

πξνπεινζάιακνο ηνπ ηξεραληεξηνχ, ν θαξαβνκαξαγθφο ζα ζρεδηάζεη ηνλ αζφ. Ο αζφο ζα 

δεκηνπξγεζεί θαη ζηελ θαξέλα αιιά θαη ζηα δχν πνδνζηάκαηα (πισξηφ θαη πξπκηφ). 

 

           

                                                 Εικ. 6.5.38:                                                                       Εικ. 6.5.39: 

Ο ζάιακνο ηεο πξνπέιαο ηνπ ηξεραληεξηνχ ζην πξχκην πνδφζηακν. Οη κνιπβηέο πνπ δηαθξίλνληαη επάλσ ζην πνδφζηακν είλαη 

ην ζεκείν φπνπ ζα δεκηνπξγεζεί ν αζφο. 

 

Ζ δεκηνπξγία ηνπ αζνχ είλαη κηα ρξνλνβφξα δηαδηθαζία θαη απαηηείηαη κεγάιε 

δεμηφηεηα. Με ζηαζεξά θαη δπλαηά πειεθήκαηα ν θαξαβνκαξαγθφο καο αθνινπζεί ηελ 

θακππιφηεηα ηνπ πνδνζηάκαηνο, πνπ κφλν ε  Αθξνδίηε ηεο Μήινπ πεξηγξάθεη ζην ζψκα 

ηεο. Άιισζηε ιατθνί κχζνη αλαθέξνπλ φηη ζην ηξεραληήξη δφζεθε ε κνξθή απηή απφ ηνπο 

ςαξάδεο νη νπνίνη αδεκνλνχζαλ λα γπξίζνπλ ζηηο γπλαίθεο ηνπο απφ ηα κεγάια ηνπο ηαμίδηα, 

έηζη κεηέθεξαλ ηηο θακπχιεο ηνπο ζην ζθαξί ηνπ ηξεραληεξηνχ. 
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                                                            Εικ. 6.5.40:                                                   Εικ. 6.5.41: 

ηάδηα δεκηνπξγίαο αζνχ, ζρεδηάδεηαη θαη δεκηνπξγείηαη  κεηαμχ πνδφζηακσλ θαη θαξέλαο γηα λα ηνπνζεηεζνχλ ζην εζσηεξηθφ 

ηνπ ηα ζφθνξα ησλ λνκέσλ, ελψ ζηελ εμσηεξηθή ηνπ ινπθηά ζα ηνπνζεηεζνχλ ηα ηειεπηαία καδέξηα ηνπ πεηζψκαηνο. 

 

Ο αζφο ζρεδηάδεηαη ζηηο πιατλέο επηθάλεηεο ησλ πνδνζηακάησλ θαη ηεο θαξέλαο κε 

ζθνπφ λα δεκηνπξγεζεί έλα ινχθη κέζα ζην νπνίν ζα θαξθσζνχλ ηα καδέξηα ηνπ 

πεηζψκαηνο. Ο αζφο δεκηνπξγείηαη ζηελ θαξέλα θαη ηα πνδνζηάκαηα θαη απφ ηηο δπν πιεπξέο 

ηνπ ζθάθνπο πεξίπνπ ζην θέληξν θαη πξνο ηα έμσ, αθνχ αθνινπζεί ηελ θιίζε ηνπ ζθάθνπο 

πνπ απηή είλαη πξνο ηα έμσ. ζν πιεζηάδνπκε ην θνξάθη ηνπ πξπκηνχ, ν αζφο ζηελεχεη ιφγσ 

κεγαιχηεξεο θακππιφηεηαο ζην επάλσ κέξνο ηνπ, ελψ ην βάζνο ηνπ είλαη φζν θαη ην πάρνο 

ησλ λνκέσλ. Μεηά απφ ηε δεκηνπξγία ηνπ αζνχ αθνινπζεί ν ζρεδηαζκφο ησλ λνκέσλ ηνπ 

ζθάθνπο. 
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 Εικ. 6.5.42: Σν ζθεπάξλη είλαη ην βαζηθφηεξν εξγαιείν ηνπ θαξαβνκαξαγθνχ. Με ζηαζεξά θαη δπλαηά πειεθήκαηα 

δεκηνπξγείηαη  ν αζφο. 

      

                                       Εικ. 6.5.43:                                                              Εικ. 6.5.44: 

                                         Σν βάζνο ηνπ αζνχ είλαη αλάινγν ηνπ βάζνπο ησλ λνκέσλ. 
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6.5.6 ρεδηαζκόο ρλαξηώλ κεζαίσλ λνκέσλ 

Σν ζεκαληηθφηεξν θαη ζπνπδαηφηεξν κέξνο φιεο ηεο θαηαζθεπήο απνηειεί ν 

ζρεδηαζκφο θαη ε δεκηνπξγία ησλ λνκέσλ ηνπ ζθάθνπο. Οη λνκείο ζα παξαρζνχλ απφ 

θνξκνχο πεχθνπ Μπηηιήλεο αθνινπζψληαο ηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο, ψζηε λα 

απνθηήζνπλ ην επηζπκεηφ ζρήκα ηνπο.        

 Οη λνκείο, ζηξαβφμπια ή πφζηεο, νλνκάδνληαη ηα δνκηθά εθείλα δνθάξηα θπξηνχ 

ζρήκαηνο, ηα νπνία ζρεκαηίδνπλ ηνλ  ζθειεηφ ησλ πιεπξψλ ηνπ ζθάθνπο. ην θάησ κέξνο 

ηνπο, εθαξκφδνπλ θάζεηα ζηελ θαξέλα, ζην επάλσ κέξνο ηνπο εθαξκφδνπλ, θάζεηα ζηελ 

θνππαζηή. ηνπο λνκείο θαξθψλνληαη ηα καδέξηα πνπ απνηεινχλ ην πέηζσκα ηνπ ζθάθνπο, 

δειαδή ην εμσηεξηθφ ηνπ πεξίβιεκα. Απφ ην ζρήκα ησλ λνκέσλ ζα πξνθχςεη θαη ε ηειηθή 

κνξθή ηνπ ζθάθνπο, ε ιεγφκελε γάζηξα ηνπ ζθάθνπο. Καξέλα, λνκείο θαη πνδνζηάκαηα ζα 

απνηειέζνπλ ηνλ βαζηθφ ζθειεηφ ηνπ ζθάθνπο.       

 Σν επηζπκεηφ κήθνο θαη ζρήκα ησλ λνκέσλ πνπ απαηηείηαη, είλαη αδχλαηνλ λα 

απαληεζεί ζηε θχζε, γη’ απηφ θαη θάζε λνκέαο απνηειείηαη απφ πεξηζζφηεξα απφ έλα 

θνκκάηη.  

 

     

Εικ. 6.5.45: Σν ηξακπνπθέην θαη ε θαξέλα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ ρλαξηψλ ησλ λνκέσλ ηνπ 

ηξεραληεξηνχ. 

 Κάζε πφζηα (λνκέαο) απνηειείηαη απφ ηξία θνκκάηηα, ηελ έδξα ή ζηξψζε, ην 

καληάιη θαη ην πνδάξη, ελψ ζε πνιιά λαππεγεία θαηαζθεπάδνληαη πφζηεο απνηεινχκελεο απφ 

πέληε θνκκάηηα, φπσο θαη ζην λαππεγείν ηνπ θ. Βιάκε. Ζ ζηξψζε κε ηα δχν άιια θνκκάηηα 

ζπλδένληαη κε αιιεινθάιπςε θαη ζηεξέσζε κε ηδαβέηεο. 
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Εικ. 6.5.46: Έλα απφ ηα βαζηθά εξγαιεία ηνπ  θαξαβνκαξαγθνχ γηα ηελ ζρεδίαζε ησλ λνκέσλ είλαη ε θαξέλα. Όζν απμάλεηαη ν 

αξηζκφο ζηε ζέζε ηεο θαξέλαο, ηφζα πεξηζζφηεξα λεξά ηξαβά έλα ζθάθνο.  

 

 Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ζηξαβφμπισλ ελφο ζθάθνπο εμαξηάηαη απφ ην κήθνο 

ηνπ. Ζ ειάρηζηε απφζηαζε κεηαμχ δχν λνκέσλ (αξαιίθη) είλαη πεξίπνπ δέθα εθαηνζηά, αιιά 

ππάξρνπλ θαη μπινλαππεγνί πνπ θξίλνπλ φηη ε ηνπνζέηεζε πεξηζζνηέξσλ λνκέσλ, άξα θαη ζε 

κηθξφηεξε κεηαμχ ηνπο απφζηαζε, ζα δεκηνπξγήζνπλ δπλαηφηεξε θαη πην ηζρπξή θαηαζθεπή, 

φπσο θαη ν θ. Βιάκεο. Δδψ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη άκεζα ελδηαθεξφκελνη αγνξαζηέο 

θξίλνπλ αλ κηα δνπιεηά είλαη θαιή απφ ηελ πνζφηεηα ησλ μχισλ πνπ απνηεινχλ ην ζθάθνο, 

ιέγνληαο ραξαθηεξηζηηθά «φηη ην  θαΐθη έρεη πνιιά μχια». 

 

 

Εικ. 6.5.47: Σν ιεγφκελν ηξακπνπθέην, δίλεη ην πην θαξδχ ζεκείν ηεο πξχκεο ζε ζχγθξηζε κε ηελ πιψξε ηνπ ζθάθνπο. 
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 Σν ρλάξη απνηειείηαη απφ έλα βαζηθφ κεγάιν θνκκάηη Α, έλα κηθξφηεξν Β θαη έλα 

ηξίην Γ πνπ παξηζηάλεη ηελ θαξέλα. Σα θνκκάηηα Β θαη Γ, κεηαθηλνχκελα πάλσ ζην Α, θάησ 

απφ θάπνηα ινγηθή, καο δίλνπλ φιεο ηηο κεζαίεο πφζηεο ηνπ θατθηνχ, ελψ ην ηξακπνπθέην καο 

δίλεη ην κέηξν θάξδνπο κφλν ηεο πξχκεο. Ο λαππεγφο έρεη κνλαδηθφ ηνπ ζχκκαρν ηελ 

εκπεηξία ηνπ, αθνχ ζηελ κέζνδν ηνπ κνλφρλαξνπ, φια ππνινγίδνληαη ζρεδφλ κε ην κάηη κε 

κφλν νδεγφ ηα ρλάξηα ηνπ. Σν ηαιέλην θαη ην κεξάθη ηνπ γηα ηελ ηέρλε απηή, εμαζθαιίδνπλ 

ην καγηθφ απηφ απνηέιεζκα. Καη φζν θαη αλ θάπνηνη ππνζηεξίδνπλ φηη ε ηέρλε δελ 

καζαίλεηαη αιιά θιέβεηαη, εγψ ζα πσ φηη ην πάζνο γηα δεκηνπξγία είλαη αδχλαηνλ λα 

αληηγξαθεί θαη λα θιαπεί κα είλαη δπλαηφλ λα κεηαδνζεί, φπσο ζπκβαίλεη ζηνπο 

πεξηζζφηεξνπο ειιεληθνχο ηαξζαλάδεο. 

 

 

                  Εικ. 6.5.48: Πιάθεο θφληξα πιαθέ ζαιάζζεο πάρνπο φπνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ ηα ρλάξηα ηνπ θατθηνχ. 

 

 

 

Εικ. 6.5.49: Οη ζρεδηαζκέλεο επζείεο πνπ δηαθξίλνληαη ζην καληάιη ηνπ ρλαξηνχ ζα δψζνπλ ηελ θακππιφηεηα ηνπ λνκέα. 
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Εικ. 6.5.50: Γηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ρλαξηψλ. 

 

Εικ. 6.5.51: Γηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ρλαξηψλ. 

         

             Εικ. 6.5.52:                                                           Εικ. 6.5.53:                          

Σειηθή κνξθή ρλαξηψλ απφ θφληξα πιαθέ θαη MDF γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ λνκέσλ ηνπ ηξεραληεξηνχ. 
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6.5.7 Παξαγσγή θαη ηνπνζέηεζε κεζαίσλ λνκέσλ   

 πσο έρνπκε πξναλαθέξεη, ε αθεηεξία ηεο θαηαζθεπήο είλαη ε ζχλδεζε ηεο θαξέλαο 

θαη ησλ δχν πνδνζηακάησλ, επνκέλσο κεηά ηελ ηνπνζέηεζε απηψλ ζηα βάδα (μχιηλνη ηάθνη 

ζηήξημεο) ν θαξαβνκαξαγθφο ζα ζεκαδέςεη πάλσ ζην αθξάπη ηεο θαξέλαο ηηο ζέζεηο ησλ 

λνκέσλ γηα λα αθνινπζήζεη ε ηνπνζέηεζή ηνπο. Ο θαξαβνκαξαγθφο ζα δεκηνπξγήζεη δειαδή 

εγθνπέο ίζεο κε ην πάρνο ησλ λνκέσλ.  

 

 

Εικ. 6.5.54: Δγθνπέο λνκέσλ ζηε ζέζε ηνπ αθξαπηνχ. 

Οη εγθνπέο πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ ζα έρνπλ πάρνο ίζν κε ην πάρνο ηεο έδξαο ηνπ 

λνκέα θαη ην βάζνο ηνπο ζα είλαη πεξίπνπ 8 εθαηνζηά. Ζ απφζηαζε κεηαμχ ηνπο είλαη πέληε 

εθαηνζηά.  

 

 

Εικ. 6.5.55: Κνξκνηεκάρηα κε ππεξδηάζηαζε πνπ ζα απνηειέζνπλ ηνπο  λνκείο ηνπ ζθάθνπο. 
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Εικ. 6.5.56:                                             Εικ. 6.5.57: 

Μέηξεκα θαη ζρεδίαζε βάζε ρλαξηψλ γηα ηελ ηειηθή κνξθνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ λνκέσλ, ν θαξαβνκαξαγθφο «ηαηξηάδεη»  

ηα ρλάξηα ζηα αληίζηνηρα θνκκάηηα μπιείαο γηα ηελ θνπή ηνπο ζηηο επηζπκεηέο δηαζηάζεηο. 

     

Εικ. 6.5.58:                                                        Εικ. 6.5.59: 

Οη έδξεο ησλ κεζαίσλ λνκέσλ. 

 

Εικ. 6.5.60:  Σν ζηνηρείν πνπ αθνπκπάεη ζην έδαθνο είλαη ην πνδάξη ησλ λνκέσλ,  ελψ ην ζηνηρείν πνπ δηαθξίλεηαη ζην επάλσ 

κέξνο ηνπ είλαη ε έδξα ηνπο.  
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Εικ. 6.5.61: Μαληάιη, έδξα θαη πνδάξη θάζε λνκέα έρεη ελσζεί θαη ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηηο θαηάιιειεο εγθνπέο ηεο θαξέλαο. 

 ηε κέζε ηνπ ζθάθνπο ηνπνζεηνχληαη δχν ίζεο κεηαμχ ηνπο πφζηεο κε ην 

κεγαιχηεξν άλνηγκα. Απηφ απνηειεί θαη ην κεγαιχηεξν πιάηνο ηνπ ζθάθνπο. Σν πιάηνο 

κεηψλεηαη πξννδεπηηθά φζν απνκαθξπλφκαζηε απφ ηε κέζε, γηα λα γίλεη ειάρηζην, φηαλ 

θηάζνπκε ζηα δχν άθξα ηνπ θατθηνχ, ζηελ πιψξε θαη ηελ πξχκε ηνπ δειαδή. Λφγσ ηεο 

δηαθνξάο χςνπο ηεο πξχκεο θαη ηεο πιψξεο απφ ην κεζαίν ηκήκα ηνπ θατθηνχ ηα ζηξαβφμπια 

απνθηνχλ θαη κεγαιχηεξν χςνο φζν πιεζηάδνπκε ηα δχν άθξα. Ο ηξφπνο απηφο ηεο 

θαηαζθεπήο ηεο πιψξεο θαη ηεο πξχκεο ηνπ ηξεραληεξηνχ έρεη ηελ αηηία ηνπ ζε ιφγνπο πνπ 

έρνπλ θαζαξά ζρέζε κε ηελ πνιχ θαιή ζπκπεξηθνξά ηνπ ζθάθνπο ζηε ζάιαζζα. 

 

 

Εικ. 6.5.62:  Γηαθξίλνληαη νξηζκέλνη απφ ηνπο κεζαίνπο λνκείο ηνπ ηξεραληεξηνχ. 
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Εικ. 6.5.63:   

Οξζνγψληνη ηάθνη ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ ζηήξημε ηνπ ζθάθνπο, ηα μχια πνπ δηαθξίλνληαη ζηελ εηθφλα κε θιίζε ζρεδφλ 45 

κνηξψλ νλνκάδνληαη κπνπληέιηα θαη εληζρχνπλ ηελ ζηήξημή  ηνπ. Καξέλα, πξπκηφ πνδφζηακν θαη ζθνξπηφο, πισξηφ πνδφζηακν 

θαη αθξάπη απνηεινχλ ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο αξρήο ηνπ ζθαξψκαηνο ηνπ ζθάθνπο. Όιεο νη επηθάλεηεο επαιείθνληαη κε κίλην 

γηα πξνζηαζία απφ ηελ πγξαζία θαη ηνπο κχθεηεο. 

 

Οη απνζηάζεηο πνπ έρνπλ κεηαμχ ηνπο νη πφζηεο είλαη ίζεο απφ ηελ πιψξε κέρξη ηελ 

πξχκε θαη ηα δχν θνκκάηηα, πνδάξη θαη καληάιη ηνπ θάζε λνκέα ηνπνζεηνχληαη απφ ηελ 

κεζαίν λνκέα θαη κέρξη ηελ πιψξε απφ ηελ πισξηά επηθάλεηα ηεο έδξαο, ελψ κέρξη ηελ 

πξχκε ηνπνζεηνχληαη ζηελ πξπκηά ηνπο επηθάλεηα. 

     

 

 

 

 



Πηπρηαθή εξγαζία ηεο Γαθλά Υξπζάλζεο 

 122 

2011 

 

Εικ. 6.5.64: Σνπνζέηεζε κεζαίσλ λνκέσλ. 

 

Εικ. 6.5.65: Γηαθξίλεηαη ν αζφο (ινχθη) ζην πισξηφ πνδφζηακν θαη νη κεζαίεο πφζηεο ηνπ ζθάθνπο.  

 

Εικ. 6.5.66: Ο ζθειεηφο ηνπ ηξεραληεξηνχ απφ ηελ κεξηά ηεο  πιψξεο. Γηαθξίλεηαη ν αζφο κεηαμχ πισξηνχ πνδνζηάκαηνο θαη 

αθξαπηνχ, θαζψο θαη ζηελ θαξέλα ηνπ. 
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Εικ. 6.5.67: ηελ εηθφλα δηαθξίλεηαη ε θακπχιε κνξθή ηνπ αζνχ ζηελ αξηζηεξή επηθάλεηα ηνπ πξπκηνχ πνδφζηακνπ ηνπ 

ηξεραληεξηνχ. 

 

6.5.8 Σνπνζέηεζε θνπξκώλ   

 

 

Εικ. 6.5.68:  Καηάβξεμε ησλ λνκέσλ κε λεξφ. 

Αθνχ έρεη νινθιεξσζεί ε ηνπνζέηεζε φισλ ησλ κεζαίσλ λνκέσλ ν θαξαβνκαξαγθφο, 

ζα θαξθψζεη πάλσ ηνπο μχιηλνπο πήρεηο, ηηο ιεγφκελεο θνχξκεο. Ο ζθνπφο πνπ εμππεξεηνχλ 

είλαη λα απνθηεζεί ην θακπχιν ζρήκα ηεο γάζηξαο θαη λα δνζεί ην κέγεζνο θαη ε κνξθή ησλ 

ζηξαβφμπισλ πξηλ θαη κεηά ηνπο κεζαίνπο λνκείο (γεκίζκαηα ή ξηπίδηα). Ο αξηζκφο ησλ 

θνπξκψλ αληηζηνηρεί ζε ηξεηο ή ηέζζεξηο ζεηξέο, ζε παξάιιειε δηάηαμε σο πξνο ηελ θαξέλα 

θαη παξάιιειεο κεηαμχ ηνπο, θαξθσκέλεο ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ησλ κεζαίσλ λνκέσλ 

θαη  ζην ζεκείν ηνπ αζνχ ζηα πνδνζηάκαηα. 
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Εικ. 6.5.69: Σα καδέξηα πνπ ζα απνηειέζνπλ ηηο θνχξκεο πεξηβξέρνληαη κε λεξφ θαη κε ην βάξνο απφ θνξκνχο ν 

θαξαβνκαξαγθφο ζα δψζεη κηα κηθξή θακππιφηεηα ζηα ζηνηρεία, έλαο παξαδνζηαθφο ηξφπνο θακπχισζεο ηνπ μχινπ. Σα δνκηθά 

απηά ζηνηρεία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ θνπξκψλ.  

 

 

Εικ. 6.5.70: Οη θνχξκεο ζπγθξαηνχλ φιν ην ζθαξί, νξηνζεηνχλ ηηο απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ λνκέσλ θαη θξαηνχλ ακεηάβιεηεο ηηο 

απνζηάζεηο ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ ζθάθνπο. 
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Εικ. 6.5.71: Σα νξηδφληηα ζηνηρεία πνπ δηαηξέρνπλ ηνλ ζθειεηφ, νη ιεγφκελεο θνχξκεο θαξθψλνληαη πξνζσξηλά, θαηφπηλ ηεο 

ηνπνζέηεζεο ησλ κεζαίσλ λνκέσλ κε ζθνπφ λα δψζνπλ ην ηειηθφ ζρήκα ηεο γάζηξαο θαη λα δεκηνπξγεζνχλ νη ηειεπηαίνη 

λνκείο ηνπ ζθάθνπο, ηα ιεγφκελα γεκίζκαηα ή ξηπίδηα. 

 Ζ ηνπνζέηεζε ησλ κπνπληειηψλ ζηεξίδνπλ ην ζθάθνο θαη ην θξαηνχλ ζε νξηδφληηα 

ζέζε θαη φπσο ιέεη ν μπινλαππεγφο καο, ην  θξαηνχλ ζηα ίζηα κέρξη ην πέηζσκα ηεο γάζηξαο 

λα θηάζεη ζηε κέζε. Σα ζηάδηα πνπ αθνινπζνχληαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θνπξκψλ 

θαζνξίδνληαη σο εμήο: Πξψην ζηάδην είλαη ην αιθάδηαζκα ηνπ πξψηνπ κεζαίνπ λνκέα απφ 

ηελ πισξηά κεξηά ηνπ ζθάθνπο, ηνπνζεηνχληαη δπν πήρεηο ζην επάλσ κέξνο ζηεξεψλνληαο ηηο 

ζην πισξηφ πνδφζηακν. 

 

 

 

Εικ. 6.5.72:  Πξψην ζηάδην, θαξθψλνληαη δπν πήρεηο ζην επάλσ κέξνο ησλ λνκέσλ θαη  ζηεξεψλνληαη ζην πισξηφ πνδφζηακν. 

 ην δεχηεξν ζηάδην ηνπνζεηνχληαη δπν πήρεηο ζην θάησ κέξνο θαη αθνχ έρεη 

κεηξεζεί ζσζηά ην αξαιίθη (ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ λνκέσλ) ηνπνζεηνχληαη ηα κπνπληέιηα 

θαη ηέινο ηνπνζεηνχληαη νη θνχξκεο ζην πάλσ κέξνο. Αθνινπζεί ε ηνπνζέηεζε ησλ θνπξκψλ 

απφ ηνλ πξψην πισξηφ λνκέα σο ην πισξηφ πνδφζηακν γηα λα δνζεί ην ηειηθφ ζρήκα ηεο 
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πιψξεο θαη δεχηεξνλ λα δνζεί ην ζρήκα ησλ λνκέσλ ησλ γεκηζκάησλ κε ηε ρξήζε ελφο 

ρνληξνχ ζχξκαηνο. 

 

      

                                                    Εικ. 6.5.73:                                                           Εικ. 6.5.74:   

Γεχηεξν ζηάδην, ηνπνζεηνχληαη δπν πήρεηο ζην θάησ κέξνο θαη αθνχ έρεη κεηξεζεί ζσζηά ην αξαιίθη ηνπνζεηνχληαη ηα 

κπνπληέιηα. 

 

 

Εικ. 6.5.75:  Οη θνχξκεο ζην επάλσ κέξνο ηνπνζεηνχληαη ηειεπηαίεο ζε ζεηξά. 
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Εικ. 6.5.76: Οη θνχξκεο, μχιηλνη πήρεηο, θαξθψλνληαη ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ησλ λνκέσλ θαη ηα άθξα ηνπο ζηεξίδνληαη ζηνλ 

αζφ ησλ πνδνζηακάησλ. 

 

6.5.9 ρεδηαζκόο, παξαγσγή θαη ηνπνζέηεζε ππόινηπσλ λνκέσλ ηξεραληεξηνύ 

             Αθνχ έρνπλ ηνπνζεηεζεί φιεο νη θνχξκεο ζην ηξεραληήξη, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

ζηδεξέληεο βέξγεο γηα λα δνζεί ην ζρήκα ησλ ηειεπηαίσλ λνκέσλ ηα ιεγφκελα ξηπίδηα, έηζη ζα 

νινθιεξσζεί ην ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο θαη ηεο ηνπνζέηεζεο φισλ ησλ λνκέσλ ηνπ ζθάθνπο, 

δειαδή ζα νινθιεξσζεί ην ζθάξσκα ηνπ ζθάθνπο, φπσο νλνκάδεηαη ζηελ γιψζζα ησλ 

μπινλαππεγψλ. Ζ κηα άθξε ηεο βέξγαο ηνπνζεηείηαη ζηελ εγθνπή πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ζηελ 

ζέζε ηεο θαξέλαο θαη ζηεξεψλεηαη ζηνλ αζφ, ελψ ην κήθνο ηεο βέξγαο εθάπηεηαη ζηελ 

εζσηεξηθή επηθάλεηα ησλ θνπξκψλ.  

   

                           Εικ. 6.5.77:  ηελ εηθφλα δηαθξίλνληαη νη εγθνπέο ζην αθξάπη, φπνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ηα ξηπίδηα. 
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  Εικ. 6.5.78:                                                     Εικ. 6.5.79:   

Οη βέξγεο ησλ ξηπηδίσλ εθάπηνληαη ζην εζσηεξηθφ ησλ θνπξκψλ (αξηζηεξά) θαη ην θάησ άθξν ηνπο ζηεξεψλεηαη ζην ζεκείν ηνπ 

αζνχ (δεμηά). 

 

             Αξρηθά ν μπινλαππεγφο ηνπνζεηεζεί ηελ βέξγα θαη αλαιφγσο ην ζρήκα πνπ ζέιεη λα 

δψζεη  ζηελ πξχκε θαη ηελ πιψξε ηνπ θατθηνχ ειέγρεη, ηελ αθαηξεί θαη κε δπλαηά ρηππήκαηα 

ζηα θαηάιιεια ζεκεία κε ηε ρξήζε ελφο ζθπξηνχ δίλεη ην ηειηθφ ζρήκα. Απηή ηελ βέξγα  ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη ζαλ ρλάξη θαη ζα ην κεηαθέξεη πάλσ ζην  μχιν. Σν απαηηνχκελν ζρήκα ηνπ 

λνκέα ζα δνζεί κε ηελ ρξήζε ηεο  πξηνλνθνξδέιαο ελψ κε ηελ ρξήζε ηνπ ειεθηξηθνχ 

ξνθαληνχ ζα δηακνξθσζεί ε ηειηθή κνξθή ηνπ. 

 

 

  Εικ. 6.5.80:  Σα ηξία ρλάξηα ησλ ξηπηδίσλ ηεο πιψξεο ηνπ ηξεραληεξηνχ. 
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            Εικ. 6.5.81: Σα ηξία ξηπίδηα ηνπνζεηεκέλα ζηελ πιψξε. 

ηνπο  λνκείο πνπ απνθαινχληαη ξεπίδηα απνπζηάδεη ην ζηνηρείν ηεο έδξαο θαη γηα ηελ 

έλσζε ησλ δχν ζηξαβφμπισλ πνπ ηνπο απνηεινχλ ρξεζηκνπνηνχληαη νη ιεγφκελνη ηάθνη ή 

θνχηζεο. Οη ηάθνη έρνπλ επηηξαπέδην ζρήκα, ελψ ζηελ θάησ πιεπξά ηνπο δεκηνπξγείηαη 

εγθνπή ζε ζρήκα Π αλάινγε ηνπ πάρνπο ηνπ αθξαπηνχ ή ηνπ ζθνξπηνχ ησλ πνδνζηακάησλ. 

 

 

             Εικ. 6.5.82:  Ρνθάληζκα ηάθνπ ξηπηδηνχ. 
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                  Εικ. 6.5.83: Σνπνζέηεζε ηάθνπ λνκέα ζηελ πιψξε ηνπ ηξεραληεξηνχ. 

 

 

 

  Εικ. 6.5.84: Γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ηάθσλ δεκηνπξγείηαη εγθνπή ζε ζρήκα Π αλάινγε ηνπ πάρνπο ηνπ αθξαπηνχ ή ηνπ 

ζθνξπηνχ ησλ πνδνζηακάησλ.  
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                                                                  Εικ. 6.5.85:                                          Εικ. 6.5.86:   

                 Σν ζεκείν ζηήξημεο ησλ ξεπηδηψλ δελ βξίζθεηαη ζηελ θαξέλα αιιά ζην αθξάπη θαη ζηνλ ζθνξπηφ ησλ πνδνζηακάησλ.  

Σα ξηπίδηα νλνκάδνληαη θαη κνλνί λνκείο απφ ηνπο μπινλαππεγνχο. Σν ζεκείν 

ζηήξημεο ησλ κνλψλ λνκέσλ δελ βξίζθεηαη ζηελ θαξέλα αιιά ζην αθξάπη (πισξηφ) θαη ζηνλ 

ζθνξπηφ (πξπκηφ) ησλ πνδνζηακάησλ.  

 

 

  Εικ. 6.5.87: Οη «κνλνί» λνκείο ηεο πξχκεο ηνπνζεηεκέλνη θαη ζηε κέζε νη ηάθνη ηνπο. 

Αθνχ ηνπνζεηεζνχλ θαη ηα ηειεπηαία ξηπίδηα ζα ηνπνζεηεζνχλ ηέζζεξα καδέξηα, δχν 

ζηελ πιψξε θαη δχν ζηελ πξχκε ηα νλνκαδφκελα κάγνπια ζπκπιεξψλνληαο ην ζθάξσκα ηνπ 

ηξεραληεξηνχ. θνπφο ηεο ηνπνζέηεζήο ηνπο είλαη λα εληζρχζνπλ ην επάλσ κέξνο ησλ 

πνδνζηακάησλ. ζν πιεζηάδνπκε ηηο απνιήμεηο  ησλ πνδνζηακάησλ ην πάρνο ηνπο ζηαδηαθά 

κεηψλεηαη θαη επηπιένλ ζην ζεκείν απηφ αθαηξείηαη μχιηλε χιε γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ αζνχ. 

ια ηα παξαπάλσ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηεο αληνρήο ηνπ ζηνηρείνπ ζην 

ζπγθεθξηκέλν ζεκείν θαη ηεο απνδπλάκσζήο ηνπ. Με ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ηεζζάξσλ απηψλ 

καδεξηψλ, ηα δπν πνδνζηάκαηα εληζρχνληαη γηα λα κπνξέζνπλ λα ππνδερηνχλ δπν πνιχ 
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ζεκαληηθά ζηνηρεία ηεο εμσηεξηθήο επέλδπζεο ηεο γάζηξαο, ηνλ κπνχξδν θαη ηελ ηζάπα. Σα 

άθξα ησλ δπν ζηνηρείσλ ζα θαξθσζνχλ πάλσ ζην κάγνπια. 

 

          

                                                  Εικ. 6.5.88:                                                           Εικ. 6.5.89:    

                                          Κνπή  ηνπ κάγνπινπ ζηελ πξηνλνθνξδέια. 

 

            

                            Εικ. 6.5.90:                                                                                     Εικ. 6.5.91:                                     

Σνπνζέηεζε  κάγνπινπ. 
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      Δηθ. 6.5.92: Έλα απφ ηα κάγνπια ηεο πξχκεο. 

 

 

       

           

Δηθ. 6.5.93 :     Δηθ. 6.5.94:   Δηθ. 6.5.95:     Δηθ. 6.5.96:       Δηθ. 6.5.97: 

ηηο παξαπάλσ εηθφλεο παξαηεξνχκε φηη έρεη νινθιεξσζεί ε ηνπνζέηεζε φισλ ησλ λνκέσλ, κεζαίνη, γεκίζκαηα θαη κάγνπια 

αιιά νη θνχξκεο δηαηεξνχλ ηε ζέζε ηνπο ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ησλ λνκέσλ. Απηφ εμππεξεηεί ζηελ ζπγθξάηεζε ηνπ ζθειεηνχ 

φζν ε θαηαζθεπή εμειίζζεηαη. Ζ αθαίξεζή ηνπο γίλεηαη ζηαδηαθά θαη εθφζνλ αξρίδεη λα επελδχεηαη ν ζθειεηφο ζηελ εμσηεξηθή 

ηνπ επηθάλεηα. 
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6.5.10 Σνπνζέηεζε αζηξαγαιηώλ θαη ζσηξνπηνύ 

Μεηά θαη ηελ ηνπνζέηεζε φισλ ησλ λνκέσλ ηνπ ηξεραληεξηνχ αθνινπζεί ε 

ηνπνζέηεζε ζεκαληηθψλ ζπλδεηηθψλ ζηνηρείσλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ ζθειεηνχ κε ζθνπφ ηελ 

ελίζρπζή ηνπ. Οη αζηξαγαιηέο, ην ζσηξφπη, ηα ληνπθέθηα θαη ε θνπξληζηή απνηεινχλ απηά ηα 

βνεζεηηθά ζηνηρεία ηεο θαηαζθεπήο ηα νπνία ελδπλακψλνπλ ηνπο λνκείο θαη εληζρχνπλ ην 

εζσηεξηθφ ηεο γάζηξαο ηνπ θατθηνχ.         

 Πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε φισλ ησλ εληζρπηηθψλ ζηνηρείσλ φκσο πξνεγείηαη ην ιεγφκελν 

ζπκπειέθεκα ησλ λνκέσλ. πκπειέθεκα ζηελ μπινλαππεγηθή νλνκάδεηαη θάζε ελέξγεηα κε 

ζθνπφ ηελ νκαινπνίεζε ηεο επηθάλεηαο ελφο μχιηλνπ ζηνηρείνπ. Δπεηδή ηα πξνεγνχκελα 

ζηνηρεία ζα πξέπεη λα εθάπηνληαη πιήξσο ζην εζσηεξηθφ ησλ λνκέσλ, απηνί πξέπεη λα 

απνθηήζνπλ νκαιή θαη ιεία επηθάλεηα, έηζη ψζηε φηαλ θαξθσζνχλ επάλσ ηνπο νη ζηξαγαιηέο 

ή ην ζσηξφπη λα γίλνπλ έλα ζψκα. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξηθνχ ξνθαληνχ 

(ξνθαλάθη).            

 Ζ ελέξγεηα απηή έρεη ζεκαληηθφ ραξαθηήξα ζηελ θαηαζθεπή, αθνχ θαηά ηνπο  

θξαδαζκνχο πνπ επηδέρεηαη ην ζθάθνο ηα ζηνηρεία πξέπεη λα ζπκπεξηθέξνληαη ζαλ έλα ζψκα. 

Οη θαηαπνλήζεηο πνπ επηδέρεηαη έλα μχιηλν ζθάθνο θαηά ηελ πινήγεζή ηνπ ζηε ζάιαζζα 

αθνξνχλ ηνλ ζθειεηφ ηνπ, νη λνκείο είλαη εθείλνη πνπ επηβάιιεηαη λα παξακέλνπλ 

ακεηάβιεηνη ζηηο δηάθνξεο θαηαπνλήζεηο. Ζ νξζή ηνπνζέηεζε φισλ ησλ ζπλδεηηθψλ-

βνεζεηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ζθειεηνχ εληζρχνπλ ηελ ζηηβαξφηεηα ηεο θαηαζθεπήο.  

 

 

                            Εικ. 6.5.98: Δζσηεξηθφ ηνπ ζθάθνπο πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ζσηξνπηνχ θαη ησλ ζηξαγαιηψλ. 
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Σν ζσηξφπη είλαη έλα κεγάιν δηακήθεο καδέξη, ηνπνζεηείηαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

ζθειεηνχ, παξάιιεια ηεο θαξέλαο θαη θαζ’ φιν ην κήθνο ηνπ. Δίλαη ην πξψην ζε ζεηξά 

καδέξη πνπ ηνπνζεηείηαη θαη μεθηλάεη απφ ην πξψην ξηπίδη ηεο πιψξεο  θαη θηάλεη  ζην πξψην 

ξεπίδη ηεο πξχκεο. Ζ  έλσζε ηνπ ζσηξνπηνχ κε ηελ θαξέλα θαη ηνπο λνκείο γίλεηαη κε 

κεγάιεο πεξαζηέο βίδεο, ηηο ηδαβέηεο. Ζ δηακπεξήο απηή νπή ζα ελψζεη ηα ηξία απηά ζηνηρεία. 

θνπφο ηεο ηνπνζέηεζήο ηνπ είλαη λα ζηαζεξνπνηήζεη ηελ έλσζε ηεο θαξέλαο θαη ησλ 

λνκέσλ θαη είλαη πξνηηκφηεξν λα απνηειείηαη απφ έλα κνλνθφκκαην καδέξη, φπσο θαη ζην 

ηξεραληήξη πνπ παξαθνινπζνχκε.  

 

 

 

        Εικ. 6.5.99 : Σν κεζαίν καδέξη θάζεην ζηνπο λνκείο νλνκάδεηαη ζσηξφπη. Δλψλεη ηνπο λνκείο κε ηελ θαξέλα ηνπ ζθάθνπο. 

Γεμηά θαη αξηζηεξά απφ ην ζσηξφπη θαξθψλνληαη νη ζηξαγαιηέο, 3 ζε αξηζκφ απφ θάζε 

πιεπξά. ηξαγαιηέο νλνκάδνληαη ηα επηκήθε καδέξηα πνπ εθάπηνληαη ζην εζσηεξηθφ ησλ 

λνκέσλ θαη ζηα ζεκεία ζχλδεζεο ησλ ζηξψζεσλ κε ηα πνδάξηα ηνπο. Ο ξφινο ηνπο είλαη λα 

ζηαζεξνπνηνχλ ηηο κεηαμχ απνζηάζεηο ησλ λνκέσλ ψζηε λα κελ κεηαβάιινληαη, φηαλ ην θαΐθη 

επηδέρεηαη δηάθνξεο θαηαπνλήζεηο.  
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Εικ. 6.5.100: Ζ πξψηε δεμηά θαη ε πξψηε αξηζηεξή ζηξαγαιηά ηνπ ηξεραληεξηνχ, απφ ηηο έμη ζπλνιηθά ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

ζθειεηνχ. 

 

Αλ πξφθεηηαη γηα κηθξφ θαΐθη νη ζηξαγαιηέο απνηεινχληαη απφ κνλνθφκκαην καδέξη 

ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, νη ζηξαγαιηέο απνηεινχληαη απφ ηξία θνκκάηηα. Αιιά θαη ν 

αξηζκφο ησλ ζηξαγαιηψλ εμαξηάηαη απφ ηελ ηαθηηθή ηνπ μπινλαππεγνχ. Μπνξεί λα 

ζπλαληήζνπκε κεγαιχηεξα ζε κήθνο ζθάθε απφ ην ηξεραληήξη πνπ παξαθνινπζνχκε, κε 

ιηγφηεξεο ζηξαγαιηέο, ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχλ ηέζζεξηο ζε ζχλνιν, δχν δεμηά ηνπ ζσηξνπηνχ 

θαη δχν αξηζηεξά ηνπ.  

 

           

Εικ. 6.5.101:                                                     Εικ. 6.5.102: 

Οη  έμη ζηξαγαιηέο ζην εζσηεξηθφ ηνπ ζθειεηνχ. 
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6.5.11 Σνπνζέηεζε θνπξληζηήο θαη ληνπθεθηώλ 

Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζηξαγαιηψλ ηνπνζεηνχληαη ηα ληνπθέθηα, ηα νπνία είλαη 

δχν δνθάξηα ζηελ πιψξε θαη δχν ζηε πξχκε. θνπφο ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπο είλαη λα ελψζνπλ 

ηα πνδνζηάκαηα κε ηνλ ππφινηπν ζθειεηφ θαη λα δηαηεξήζνπλ ακεηάβιεηεο ηηο ζέζεηο ησλ 

λνκέσλ (ξηπίδηα) ζηελ πξχκε θαη ζηελ πιψξε. Ζ έλσζε ησλ ληνπθεθηψλ κε ηνπο λνκείο 

γίλεηαη κε ηδαβέηεο. 

 

           

Εικ. 6.5.103:                                              Εικ. 6.5.104: 

Γηαθξίλνληαη ηα ληνπθέθηα ηεο πιψξεο. 

Σέινο, ε νινθιήξσζε ησλ ζπλδεηηθψλ ζηνηρείσλ ζην εζσηεξηθφ ηεο γάζηξαο 

επέξρεηαη κε ηελ ηνπνζέηεζε ελφο ηξαπεδνεηδνχο μχινπ, ε ιεγφκελε θνπξληζηή. Ζ θνπξληζηή 

ζηεξίδεηαη ζηα ληνπθέθηα ελψ ε κπξνζηηλή ηεο πιεπξά ζηεξίδεηαη ζην αθξάπη ή ην ζθνξπηφ 

ησλ πνδνζηακάησλ αθνχ πξψηα έρεη δεκηνπξγεζεί κηα εγθνπή ζε απηήλ, ζε ζρήκα Π. 

 

 

Εικ. 6.5.105: Ζ θνπξληζηή ηεο πξχκεο.  

 

 



Πηπρηαθή εξγαζία ηεο Γαθλά Υξπζάλζεο 

 138 

2011 

 

          

Εικ. 6.5.106: θνπφο φισλ ησλ ζπλδεηηθψλ ζηνηρείσλ ζην εζσηεξηθφ ηεο γάζηξαο είλαη λα ζηαζεξνπνηνχλ νη κεηαμχ 

απνζηάζεηο ησλ λνκέσλ, ψζηε λα κελ κεηαβάιινληαη, φηαλ ην θαΐθη επηδέρεηαη δηάθνξεο θαηαπνλήζεηο. 
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6.5.12 Βηάξηζκα ζθάθνπο, «θνύξεκα ζηξαβόμπισλ» θαη ηνπνζέηεζε θνπξδέηνπ 

Ακέζσο επφκελε δηαδηθαζία είλαη λα δηακνξθσζεί ην ηειηθφ χςνο ησλ ζηξαβφμπισλ. 

ηε γιψζζα ησλ μπινλαππεγψλ αλαθέξεηαη σο βηάξηζκα ηνπ ζθάθνπο ή θνχξεκα ησλ 

ζηξαβφμπισλ. Με ην βηάξηζκα δίλεηαη ην ηειηθφ ζρήκα ηεο θνππαζηήο ηνπ ζθάθνπο θαη 

νξηζηηθνπνηείηαη ην χςνο ησλ λνκέσλ. Ζ ελέξγεηα απηή είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ην ζρήκα 

ησλ ζθαθψλ, ηδηαίηεξα γηα ηελ κνξθή ηνπ ηξεραληεξηνχ.  

 

       

     Εικ. 6.5.107:                                                            Εικ. 6.5.108: 

Αλ πξνζέμνπκε ηα άθξα ησλ ζηξαβφμπισλ ζα παξαηεξήζνπκε ηελ αληζφηεηα κεηαμχ ηνπο. Με ην ιεγφκελν «θνχξεκα ησλ 

λνκέσλ» δίλεηαη ην απαηηνχκελν χςνο ηνπο, θαζψο θαη ε θπξηφηεηα πνπ πξέπεη λα απνθηήζεη ην ηξεραληήξη απφ ηε κέζε θαη 

πξνο ηελ πιψξε θαη απφ ηε κέζε ηνπ πξνο ηελ πξχκε ηνπ. 

 

 Οη λνκείο έρνπλ απνθηήζεη ην ηειηθφ χςνο θαη είλαη έηνηκνη λα ππνδερηνχλ ζηα 

ζφθνξά ηνπο ην θνπξδέην. Σν θνπξδέην δηαηξέρεη φιν ην κήθνο ηνπ ζθάθνπο θαη έρεη πιάηνο 

φζν ην βάζνο ησλ λνκέσλ θαη πάρνο ίζν κε ην πάρνο ηνπο. ε πξψηε θάζε ην θνπξδέην 

θαξθψλεηαη ζηνπο λνκείο γηα λα είλαη δπλαηή ε ζπλέρηζε ηεο θαηαζθεπήο φκσο κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ θακαξηψλ ην θνπξδέην αθαηξείηαη γηα λα πεξαζηεί ην 

ηξππεηφ κέζα απφ ηνπο λνκείο θαη ην ίδην επαλαηνπνζεηείηαη γηα λα ππνδερηεί ηελ θνππαζηή. 

Πνιιέο θνξέο, ε νλνκαζία απηή ζπλαληάηαη θαη σο ηξππεηφ αιιά είλαη ιάζνο, αθνχ ην 

θνπξδέην είλαη νξαηφ κέρξη ηελ ηνπνζέηεζε ηεο θνππαζηήο, αληίζεηα ε ζέζε ηνπ ηξππεηνχ 

βξίζθεηαη πάλσ ζηελ θνπβέξηα ηνπ ζθάθνπο θαη πεξηκεηξηθά απηήο. 
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Εικ. 6.5.109:                                                                         Εικ. 6.5.110: 

Σνπνζέηεζε θνπξδέηνπ ζηελ πιψξε ηνπ ηξεραληεξηνχ. 

 

            

                                                    Εικ. 6.5.111 :                                                            Εικ. 6.5.112 : 

Σνπνζέηεζε θνπξδέηνπ ζηελ πιψξε ηνπ ηξεραληεξηνχ. 

 

 

 

 Εικ. 6.5.113: Σν θνπξδέην ηνπνζεηείηαη ζηα ζφθνξα ησλ λνκέσλ θαη πεξηκεηξηθά φιεο ηεο γάζηξαο ηνπ ηξεραληεξηνχ. 
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6.5.13 Σνπνζέηεζε ηζάπαο 

Ο φξνο ηζάπα ζπλαληάηαη θαη ζαλ δσλάξη ή θαη αζηάξη αιιά είλαη πην δηεπθξηληζηηθφο 

ν φξνο ηζάπα γηα λα δηαρσξίδεηαη απφ ηα ππφινηπα δσλάξηα ηνπ θατθηνχ. Ζ ηζάπα δηαηξέρεη 

φιν ην κήθνο ηνπ ζθάθνπο θαη βξίζθεηαη πξηλ απφ ηελ πξψηε αξάδα ηνπ εμσηεξηθνχ 

πεηζψκαηνο θαη είλαη ην δεχηεξν ζε ζεηξά καδέξη ζην πέηζσκα ηεο γάζηξαο.   

 Ζ δηαδηθαζία ηνπ ζπκπειεθήκαηνο πξνεγείηαη θαη ζηε θάζεο ηεο ηνπνζέηεζεο ηεο 

ηζάπαο θαη γεληθφηεξα ηεο μχιηλεο επέλδπζεο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβιήκαηνο ηνπ ζθάθνπο 

(πέηζσκα).  

 

 

Εικόνα 6.135: Ο κπιε πήρεο πνπ δηαθξίλεηαη ζηελ εηθφλα αληηζηνηρεί ζηελ ζέζε ηνπ πάλσ κέξνπο ηεο ηζάπαο θαη εθεί φπνπ ζα 

παηήζεη ην ηξππεηφ ηνπ ηξεραληεξηνχ. Δπίζεο, ζα θαζνξίζεη ην χςνο ηνπ παξαπέηνπ.  

 

Λφγσ ηνπ κήθνπο ηνπ ηξεραληεξηνχ, ηελ ηζάπα ζα απνηειέζνπλ δχν θνκκάηηα. Ζ 

κνξθή ηεο είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ κνξθή ηεο γάζηξαο ηνπ ηξεραληεξηνχ ζην ζεκείν φπνπ 

ζα ηνπνζεηεζεί. Ο μπινλαππεγφο ζα επηιέμεη ηα θνκκάηηα μχινπ πνπ ζα ηελ ζπλζέζνπλ θαη 

ζα πξνζαξκφζεη ζε απηά ην ζρήκα ηεο κε ηε βνήζεηα ελφο μχιηλνπ πήρε. 
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                                                    Εικόνα 6.136:                              Εικόνα 6.137:                            

ηάδηα ζρεδίαζεο ηεο ηζάπαο. 

 

              

                                                                 Εικόνα 6.138:                              Εικόνα 6.139: 

ηάδηα ζρεδηαζκνχ δεχηεξνπ θνκκαηηνχ ηεο ηζάπαο κε νδεγφ ην πξψην θνκκάηη ηεο ηζάπαο. 

 

Αθνχ έρεη νξηζζεί ην ηειηθφ ηεο ζρήκα ζα θνπεί ζηελ πξηνλνθνξδέια, ζηηο ηειηθέο 

δηαζηάζεηο κήθνπο θαη πιάηνπο ηεο. Σέινο, ζα δερζεί ηηο ηειηθέο κνξθνπνηήζεηο κε ην 

ειεθηξηθφ ξνθάλη γηα λα ιάβεη ηελ ζέζε ηεο ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ησλ λνκέσλ.  
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Εικόνα 6.140:                                   Εικόνα 6.141                                               Εικόνα 6.142: 

Κνπή ησλ θνκκαηηψλ πνπ ζα απνηειέζνπλ ηελ ηζάπα ζηελ πξηνλνθνξδέια. 

     

Εικόνα 6.143:                                    Εικόνα 6.144: 

Σειηθή κνξθνπνίεζε κε ην ξνθάλη ζηα ζφθνξα ηεο ηζάπαο, ηα ζεκεία δειαδή πνπ ζα εθαξκφζνπλ ζην θάησ κέξνο ηνπ 

δσλαξηνχ ηνπ ηξππεηνχ θαη ζην πάλσ κέξνο ηεο πξψηεο αξάδαο ηνπ πεηζψκαηνο. 

 

6.5.14 Σνπνζέηεζε αζηαξηνύ 

Άιιν έλα ζηνηρείν ζην εζσηεξηθφ ηεο γάζηξαο είλαη ην ιεγφκελν αζηάξη, ην νπνίν 

απνηειεί ηελ βάζε ησλ θακαξηψλ ηεο θνπβέξηαο. Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ αζηαξηνχ θαηά κήθνο 

ηνπ ζθάθνπο πξνζθέξεη ζηαζεξφηεηα κεηαμχ ησλ λνκέσλ, βξίζθεηαη ζε ρακειφηεξε ζέζε 

απφ ηελ ηζάπα θαη απνηειείηαη ζπλήζσο απφ δχν θνκκάηηα.  
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Εικόνα 6.145: Σν αζηάξη βξίζθεηαη πάλσ απφ ηηο αζηξαγαιηέο θαη δηαηξέρεη φιν ην κήθνο ηνπ ζθάθνπο ζην εζσηεξηθφ ηνπ. 

Απνηειεί ηε βάζε γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θακαξηψλ ηεο θνπβέξηαο θαη δηαηεξεί ακεηάβιεηεο ηηο απνζηάζεηο ησλ λνκέσλ. 

 

 

Εικόνα 6.146: ην επάλσ κέξνο ησλ λνκέσλ θαη πεξηκεηξηθά φινπ ηνπ ηξεραληεξηνχ δηαθξίλνπκε ην θνπξδέην, ηελ ηζάπα ε 

νπνία βξίζθεηαη ζην εμσηεξηθφ πεξίβιεκα ηνπ ζθάθνπο θαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ ην ιεγφκελν αζηάξη, ην νπνίν δηαηξέρεη νκνίσο 

φιν ην κήθνο ηνπ θαη απνηειεί ηελ βάζε ησλ θακαξηψλ ηεο θνπβέξηαο. 
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6.6 Γηακόξθσζε θνπβέξηαο (θαηάζηξσκα) 

Μεηά θαη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ εληζρπηηθψλ ζηνηρείσλ ζην εζσηεξηθφ ηεο γάζηξαο, ηεο 

ηζάπαο θαη ηνπ πξψηνπ αζηαξηνχ, ζεηξά έρεη ε θαηαζθεπή ηνπ θαηαζηξψκαηνο. Σε βάζε ηνπ 

θαηαζηξψκαηνο απνηεινχλ ηα θακάξηα, ηα νπνία έρνπλ βάζε ην αζηάξη. Θα αθνινπζήζεη ε 

θαηαζθεπή ησλ θιεηδηψλ θαη ησλ θνπβνπζίσλ, ε παξαγσγή ησλ θνληνθάκαξσλ ή  

κηζνθάκαξσλ, ε θαδέλα ηεο θνχκηδαο θαη ηέινο ζα επελδπζεί κε ζαλίδηα ην θαηάζηξσκα 

(πέηζσκα) θαη ε θνχκηδα ηνπ ζθάθνπο. 

 

6.6.1 Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε θακαξηώλ  

Κακάξηα ή δπγνί, νλνκάδνληαη ηα καδέξηα εθείλα κε κηθξή θπξηφηεηα ζην κήθνο ηνπο, 

ηα νπνία ζηεξίδνληαη (ζηξψλνληαη) πάλσ ζην αζηάξη θαη θαξθψλνληαη πάλσ ζηνπο λνκείο 

ηνπ θατθηνχ. Κάζε θακάξη αληηζηνηρεί ζε έλαλ λνκέα θαη απφζηαζε κεηαμχ δχν θακαξηψλ 

είλαη φζε θαη ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ λνκέσλ . 

 

  

                  Εικόνα 6.147: Με ην ζθπξί θαη ηνλ δνπκπά ηα θαξθηά εηζρσξνχλ βαζχηεξα ζηα θακάξηα ηνπ ηξεραληεξηνχ.  

 

 



Πηπρηαθή εξγαζία ηεο Γαθλά Υξπζάλζεο 

 146 

2011 

      

Εικόνα 6.148:                                       Εικόνα 6.149: 

Σν νξηδφληην καδέξη πνπ δηαθξίλεηαη αλάκεζα ζηα ληνπθέθηα ηεο πιψξεο θαη ζηεξηδφκελν ζηε θνπξληζηή απνηειεί κηα πξφρεηξε 

βάζε σζφηνπ ηνπνζεηεζνχλ ηα θακάξηα ηνπ θαηαζηξψκαηνο. 

 

Εικόνα 6.150: Οξηδφληηα θαη θάζεηα καδέξηα δεκηνπξγνχλ έλα πιαίζην θαη απνηεινχλ κέζν ζηήξημεο γηα ηελ νινθιήξσζε 

ηνπνζέηεζεο ησλ θακαξηψλ. 

Ζ θακπχισζε ζην επάλσ κέξνο ησλ θακαξηψλ εμαξηάηαη απφ ην πιάηνο ηνπ θατθηνχ, 

πξνζδίδνληαο κεγαιχηεξε αληνρή ζηνλ ζθειεηφ αιιά θαη αληίζηνηρε θαηά πιάηνο 

θακπχισζε ηεο θνπβέξηαο γηα ηελ επθνιφηεξε απνκάθξπλζε ησλ λεξψλ. 

 

Εικόνα 6.151: Διαθξψο θπξησκέλα ζην κήθνο ηνπο  καδέξηα απνηεινχλ ηελ βάζε ηεο θνπβέξηαο, ηα νλνκαδφκελα θακάξηα. 
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Εικόνα 6.152: Σα θακάξηα ζηελ θνχκηδα ηεο πξχκεο. 

 

Εικόνα 6.153: Κάζε θακάξη αληηζηνηρεί ζε έλαλ λνκέα θαη ε απφζηαζε κεηαμχ δπν θακαξηψλ είλαη φζε θαη ε απφζηαζε κεηαμχ 

ησλ λνκέσλ. 

 ε παιηφηεξεο θαηαζθεπέο νη θαξαβνκαξαγθνί επέιεγαλ λα θφβνπλ ηα θακάξηα 

ζην ζφθνξφ ηνπο θαη απιά λα ηα θαξθψλνπλ πάλσ ζηνπο λνκείο. ην ηξεραληήξη πνπ 

θαηαζθεπάδεηαη ζηνλ ηαξζαλά ηνπ θ. Βιάκε δεκηνπξγνχληαη θαηάιιειεο εγθνπέο ζε ζρήκα 

Γ θαη πεξηθιείνπλ ην κηζφ λνκέα. Ο ηξφπνο απηφο ζχλδεζεο ζε ζρήκα Γ εμαζθαιίδεη 

δπλαηφηεξε θαη ζηαζεξφηεξε ηελ έλσζε λνκέσλ θαη θακαξηψλ. 

 

Δηθφλα 6.154: Δγθνπή ζε ζρήκα Γ γηα ηε  ζχλδεζε ησλ θακαξηψλ κε ηνπο λνκείο, ζην θάησ κέξνο ησλ θακαξηψλ δηαθξίλεηαη ην 

αζηάξη. 
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                                                        Εικόνα 6.155:                                            Εικόνα 6.156:    

Λεπηνκέξεηα εγθνπήο ζχλδεζεο θακαξηνχ θαη λνκέα. 

 

6.6.2 Κιεηδηά θαη θνπβνύζηα 

Κνπβνχζηα, νλνκάδνληαη ηα αλνίγκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηελ θνπβέξηα ηνπ 

θατθηνχ γηα ηελ ζέζε δηαθφξσλ ππεξθαηαζθεπψλ (γέθπξα) είηε γηα ηελ είζνδν ζην εζσηεξηθφ 

ηνπ, ην ακπάξη.  

 

                              Εικόνα 6.157: Σε ζέζε ηνπ θελνχ ζην θαηάζηξσκα ζα πάξνπλ ηα θνπβνχζηα θαη ηα θνληνθάκαξα. 

 

Κιεηδηά, νλνκάδνληαη ηα δνθάξηα εθείλα πνπ απνηεινχλ ηε βάζε ηνπ μχιηλνπ πιαζίνπ 

ησλ αλνηγκάησλ ζηελ θνπβέξηα (θνπβνχζηα) εκπνδίδνληαο ηελ εηζαγσγή πδάησλ. 
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      Εικόνα 6.158:                                   Εικόνα 6.159:                                   Εικόνα 6.160:    

ηάδηα θαηαζθεπήο ησλ θιεηδηψλ ησλ θνπβνπζηψλ . 

. 

               

Εικόνα  6.161:                                                                  Εικόνα 6.162:    

Σειηθή κνξθή πιαηζίνπ ησλ δχν θνπβνπζίσλ 

 

 

 

Εικόνα 6.163: Σν κεγαιχηεξν θνπβνχζη πνπ δηαθξίλεηαη ζηελ εηθφλα αληηζηνηρεί ζηε ζέζε ηεο γέθπξαο ηνπ ηξεραληεξηνχ, ελψ 

ην άλνηγκα πνπ δηαθξίλεηαη πίζσ ζα απνηειέζεη ηελ είζνδν ζηηο θιίλεο ηνπ. 
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            6.6.3 Σνπνζέηεζε θνληνθάκαξσλ ή κηζνθάκαξσλ 

Γεμηά θαη αξηζηεξά ησλ θιεηδηψλ ηνπνζεηνχληαη θπξηά θνκκάηηα μχινπ πνπ καδί κε 

ηα θακάξηα ζπλζέηνπλ ηε βάζε ηνπ θαηαζηξψκαηνο. Σα δνκηθά απηά ζηνηρεία νλνκάδνληαη 

κηζνθάκαξα ή θνληνθάκαξα. Σν κήθνο ηνπο αληηζηνηρεί ζην κηζφ ησλ θακαξηψλ ηνπ 

θαηαζηξψκαηνο γη’ απηφ είλαη έηζη θαη ε νλνκαζία ηνπο. 

 

 

                                    Εικόνα 6.164: Σα θνληνθάκαξα ή κηζνθάκαξα ζηελ δεμηά πιεπξά ηνπ θαηαζηξψκαηνο. 

 

 

Εικόνα 6.165: Σα θνληνθάκαξα ή κηζνθάκαξα ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ θαηαζηξψκαηνο. 
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Εικόνα 6.166: Σν θαηάζηξσκα ηνπ ηξεραληεξηνχ πξηλ ην πέηζσκα ηνπ, απνηεινχκελν απφ φια ηα θακάξηα, ηα δχν θνπβνχζηα 

θαη ηηο θαδέλεο ηνπ. 

 

6.6.4 Σνπνζέηεζε θαδελώλ  

Αθνχ ηνπνζεηεζνχλ ηα θακάξηα ηεο θνπβέξηαο, ζα ηνπνζεηεί έλα πιαηχ πξηζηφ 

μχινπ, ε ιεγφκελε θαδέλα. ηελ νπζία ε θαδέλα είλαη έλα θακάξη πνπ έρεη κεγαιχηεξν χςνο 

ζε ζρέζε κε ην πιάηνο ηνπ ζε αληίζεζε κε φια ηα ππφινηπα θακάξηα ηεο θνπβέξηαο, φπνπ ην 

χςνο ηνπο είλαη κηθξφηεξν απφ ην πιάηνο ηνπο. Ζ ζέζε ηεο βξίζθεηαη ζηελ κεγαιχηεξε 

πιεπξά ηνπ ηξηγψλνπ πνπ ζρεκαηίδεηαη ζηελ πιψξε θαη ζηελ πξχκε δηαρσξίδνληάο ην απφ ην 

ππφινηπν θαηάζηξσκα ηνπ ζθάθνπο. 

 

Εικόνα 6.167: Ζ θαδέλα ηεο πξχκεο. 
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6.7 Γηακόξθσζε  παξαπέηνπ 

Μεηά ηελ θαηαζθεπή ηεο θνπβέξηαο, ζα θαηαζθεπαζηνχλ φια ηα ζηνηρεία ηνπ 

ζθάθνπο πνπ απνηεινχλ ην ιεγφκελν παξαπέην. ην παξαπέην ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα εμήο 

ζηνηρεία: ην δσλάξη ηνπ ηξππεηνχ, ν κπνχξδνο, ε θνππαζηή, ε πέια θαη νη ηάθνη ηεο 

θνππαζηήο. Κάπνηα απφ ηα ζηνηρεία πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην παξαπέην ηνπ ζθάθνπο, 

φπσο ν κπνχξδνο θαη ην δσλάξη είλαη ζηνηρεία ηνπ πιεπξηθνχ πεηζψκαηνο ηεο γάζηξαο ελψ ε 

θνππαζηή, ε πέια θαη νη ηάθνη ηεο εμαζθαιίδνπλ αζθάιεηα ζηνλ ρξήζηε ηνπ ζθάθνπο.  

 

6.7.1 Σνπνζέηεζε ηξππεηνύ  

Ο θαξαβνκαξαγθφο καο αθνχ έρεη δεκηνπξγήζεη ηελ βάζε ηεο θνπβέξηαο δειαδή έρεη 

ηνπνζεηήζεη ηα θακάξηα, ζα ηνπνζεηήζεη ην ιεγφκελν ηξππεηφ. Σν ηξππεηφ ή ηξππεηή 

δηαηξέρεη φιε ηελ θνπβέξηα ηνπ ζθάθνπο θαη απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθφηεξα ζηνηρεία ηνπ 

ζθειεηνχ, αθνχ θαζηζηά κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ακεηάβιεηεο ηηο απνζηάζεηο ησλ λνκέσλ 

ζην επάλσ κέξνο αιιά θαη ηελ πνιχ ηζρπξή ζχλδεζή ηνπο κε ηα θακάξηα. 

 

 

Εικόνα 6.168: Ο θαξαβνκαξαγθφο αθαηξεί κε ηε ρξήζε ηεο ζέγαο ηελ απαηηνχκελε μχιηλε χιε,  γηα λα δεκηνπξγεζνχλ νη 

εγθνπέο ηνπ ζηνηρείνπ ηνπ ηξππεηνχ. 

 

Σν ηξππεηφ απνηεινχκελν απφ πεξηζζφηεξα απφ έλα θνκκάηηα ηνπνζεηείηαη ζηελ 

πάλσ επηθάλεηα ησλ θακαξηψλ, ελψ ηα καληάιηα ησλ λνκέσλ πεξλάλε κέζα απφ εγθνπέο πνπ 

έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζε απηφ, ίζεο κε ην πάρνο ησλ λνκέσλ. Σελ νλνκαζία ηνπ ηελ έρεη απφ 

ηνλ ηξφπν πνπ ηνπνζεηείηαη ζηελ ζέζε ηεο θνπβέξηαο. Σεο ηνπνζέηεζεο ηνπ ηξππεηνχ 
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πξνεγείηαη ε αθαίξεζε ηνπ θνπξδέηνπ θαη ην ίδην επαλαηνπνζεηείηαη κεηά ηελ νινθιήξσζε 

ηεο δηαδηθαζίαο ηνπνζέηεζεο ηνπ ηξππεηνχ.  

 

 

 

                          Εικόνα 6.169: ηελ εηθφλα δηαθξίλνληαη ηα ζηνηρεία πνπ ζα απνηειέζνπλ ην ηξππεηφ ηνπ ζθάθνπο. 

 Ζ δηαδηθαζία ηνπνζέηεζεο ηνπ ηξππεηνχ απνηειεί κία απφ ηηο πην δχζθνιεο εξγαζίεο 

ζηελ θαηαζθεπή ηνπ μχιηλνπ ζθάθνπο θαη απαηηεί πνιχ ρξφλν. Ζ ζηαηδφια θαη ην καζηαξί, 

είλαη ηα δχν απαξαίηεηα εξγαιεία ηνπ θαξαβνκαξαγθνχ γηα ηε δηαδηθαζία απηή. Με ην 

καζηαξί ζεκαδεχνληαη νη αληίζηνηρεο ζέζεηο ησλ λνκέσλ πάλσ ζηε ζηαηδφια, ην ρλάξη 

δειαδή ηνπ ηξππεηνχ. Έπεηηα πξέπεη λα βξεζνχλ θαηάιιεια μχια κε θπζηθή θακππιφηεηα - 

αθνχ ην ηξππεηφ αθνινπζεί ην ζρήκα ηεο γάζηξαο – θαη ην επηζπκεηφ πάρνο. Ζ θακππιφηεηα 

ηνπ ρλαξηνχ θαζψο θαη ηα ζεκεία πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο εγθνπέο ηνπ ηξππεηνχ ζα 

κεηαθεξζνχλ πάλσ ζηα μχια. Σν ζρήκα ησλ εγθνπψλ απηψλ είλαη παξαιιειφγξακκν θαη ζηηο 

δχν απέλαληη γσλίεο ηνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ νπέο ψζηε λα κπνξέζεη ν θαξαβνκαξαγθφο λα 

εηζρσξήζεη ζε απηέο ηελ ζέγα θαη λα αθαηξέζεη ηελ μχιηλε χιε πνπ απαηηείηαη. Σέινο, ν 

θαξαβνκαξαγθφο ζα δψζεη θάιηζν πεξηκεηξηθά ησλ εγθνπψλ, ψζηε λα ηνπνζεηήζεη 

βακβαθεξφ θπηίιη ζηα ζεκεία απηά θαη λα ζηεγαλνπνηήζεη ην ζθάθνο ζηα ζεκεία έλσζεο 

ηξππεηνχ θαη λνκέσλ. 
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            Εικόνα 6.170: Λεπηνκέξεηα νξζνγψληαο ηνκήο ηξππεηνχ. 

                    

 Εικόνα 6.171: Σα άθξα ηεο εγθνπήο ζα δηακνξθσζνχλ έηζη, ψζηε λα εηζρσξήζεη ζε απηήλ ην θπηίιη ηνπ θαιαθαηίζκαηνο θαη 

λα ζηεγαλνπνηήζεη ην ζεκείν απηφ ηνπ ζθάθνπο. 

ην ζηνηρείν ηνπ ηξππεηνχ, δεκηνπξγνχληαη ηα ιεγφκελα κπνχληα ηνπ ζθάθνπο, ηα 

νπνία δελ είλαη ηίπνηε άιιν παξά αλνίγκαηα ζε επηιεγκέλα ζεκεία ηεο θνπβέξηαο γηα ηελ 

εθξνή ησλ πδάησλ πνπ εηζρσξνχλ ζην ζθάθνο. 

 

 

       Εικόνα 6.172: Σα αλνίγκαηα πνπ δηαθξίλνληαη αλάκεζα ζηα ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ ην ηξππεηφ, νλνκάδνληαη κπνχληα. 
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πσο αλαθέξακε, ε ζέζε ηνπ ηξππεηνχ μεθηλάεη απφ ηελ θαδέλα ηεο πξχκεο θαη 

ζηακαηάεη ζηελ θαδέλα ηεο πιψξεο, δειαδή βξίζθεηαη πεξηκεηξηθά φινπ ηνπ 

θαηαζηξψκαηνο, ελψ ζηελ ζέζε ηεο θνχκηδαο δελ ηνπνζεηείηαη ηξππεηφ πάλσ ζηα θακάξηα 

ηεο αιιά ηνπνζεηείηαη ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηεο γάζηξαο. Σν θνκκάηη απηφ ηνπ ηξππεηνχ 

νλνκάδεηαη ζηγνχλην, πνπ δελ είλαη ηίπνηε άιιν παξά έλα θνκκάηη μχινπ πνπ ζπκπιεξψλεη ην 

δσλάξη ηνπ ηξππεηνχ.          

 Ο ζθνπφο θαη ηνπ ηξππεηνχ είλαη λα δηαηεξεί ηηο ζέζεηο ησλ λνκέσλ ακεηάβιεηεο θαη 

γη’ απηφ ηνπνζεηείηαη ζε ζπγθεθξηκέλν χςνο ησλ λνκέσλ. Λφγσ ηεο δηαθνξάο χςνπο πνπ έρεη 

ε θνχκηδα απφ ην ππφινηπν θαηάζηξσκα δελ ζα είρε θαλέλα ξφιν λα ηνπνζεηνχληαλ πάλσ 

ζηα θακάξηα ηεο γηαηί δελ ζα βξίζθνληαλ ζην απαηηνχκελν χςνο ησλ λνκέσλ. Γη’ απηφ  

ηνπνζεηείηαη ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηεο γάζηξαο ην ιεγφκελν ζηγνχλην, πνπ ζηελ νπζία 

απνηειεί ηελ ζπλέρεηα ηνπ ηξππεηνχ θαη εμππεξεηεί ηνλ ίδην ζθνπφ.  

 

 

                  

Εικόνα 6.173: Ζ καχξε ισξίδα πνπ δηαθξίλεηαη ζηελ εηθφλα ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ μπινλαππεγφ ζαλ νδεγφο γηα λα δψζεη 

ηελ απαηηνχκελε κνξθή ζην δσλάξη ηνπ ηξππεηνχ. ηελ γιψζζα ηεο μπινλαππεγηθήο ρξεζηκνπνηείηαη ε έθθξαζε «ην 

ηζηνδηάβαζκα ηνπ δσλαξηνχ»,  δειαδή αλ ην δσλάξη αθνινπζεί ηελ κνξθή πνπ απαηηείηαη. 
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Εικόνα 6.174: Σν θνκκάηη μχινπ κεηά ηελ καχξε ισξίδα, νλνκάδεηαη ζηγνχλην ηνπ ηξππεηνχ. 

 

6.7.2 Σνπνζέηεζε κπνύξδσλ 

Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηεο ηζάπαο θαη ηνπ ηξππεηνχ, ν θαξαβνκαξαγθφο καο ζα 

ηνπνζεηήζεη ην πξψην πιεπξηθφ καδέξη ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηεο γάζηξαο, ηνλ ιεγφκελν 

κπνχξδν. Ο κπνχξδνο δηαηξέρεη φιν ην κήθνο ηνπ ζθάθνπο απνηεινχκελνο απφ πεξηζζφηεξα 

απφ έλα θνκκάηηα. Ζ ζέζε ηνπ βξίζθεηαη πάλσ απφ ην δσλάξη ηνπ ηξππεηνχ θαη θηάλεη σο ην 

θνπξδέην. Καξθψλεηαη πάλσ ζηνπο λνκείο, ελψ ηα άθξα ηνπ ζηεξίδνληαη ζηα πνδνζηάκαηα 

ηνπ ζθάθνπο. 

 

             Εικόνα 6.175: Σνπνζέηεζε καδεξηνχ ζηελ δεμηά πιεπξά ηεο  πιψξεο ηνπ ηξεραληεξηνχ, ηνπ ιεγφκελνπ κπνχξδνπ. 
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Εικόνα 6.176: Ζ ζέζε ηνπ κπνχξδνπ βξίζθεηαη πάλσ απφ ην δσλάξη ηνπ ηξππεηνχ. 

 

 

          

                                                        Εικόνα  6.177:                                             Εικόνα 6.178:     

          Ζ ζέζε ηνπ κπνχξδνπ βξίζθεηαη θάησ απφ ην θνπξδέην ηνπ ζθάθνπο.  

 

 



Πηπρηαθή εξγαζία ηεο Γαθλά Υξπζάλζεο 

 158 

2011 

 

Εικόνα 6.179: Ο κπνχξδνο θαξθψλεηαη πάλσ ζηνπο λνκείο. 

 

6.7.3 Σνπνζέηεζε θνππαζηήο 

Ζ θνππαζηή είλαη ην αλψηεξν ζηνηρείν ηνπ ζθάθνπο πνπ δηαηξέρεη φιν ην κήθνο ηνπ 

ζθάθνπο. Κάησ απφ ηελ θνππαζηή θαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ ζθάθνπο ζα ηνπνζεηεζεί ην 

δεχηεξν αζηάξη, ελψ ζην πάλσ κέξνο ηεο ζα ηνπνζεηεζνχλ νη ηάθνη. 

 

Εικόνα 6.180: Σν δεχηεξν αζηάξη ηνπ ζθάθνπο βξίζθεηαη θάησ απφ ηελ θνππαζηή. 

 6.7.4 Σνπνζέηεζε πέιαο θαη ηάθσλ 

 Πάλσ απφ ηελ θνππαζηή ζα ηνπνζεηεζνχλ εηδηθά δηακνξθσκέλα θνκκάηηα μχινπ 

πνπ νλνκάδνληαη ηάθνη θαη καδί κε ηελ πέια ηεο θνππαζηήο πξνζθέξνπλ αζθάιεηα ζηνλ 

ρξήζηε ηνπ ζθάθνπο.  
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Εικόνα 6.181: Γηαθξίλεηαη έλαο απφ ηνπο ηάθνπο ηεο θνππαζηήο. 

 

 

Εικόνα 6.182: Γηαθξίλνληαη νη πέληε ηάθνη ηνπ θατθηνχ θαη ε πέια ηνπ ηξεραληεξηνχ. 

ηελ εμσηεξηθή πιεπξά ησλ ηάθσλ, ζα ηνπνζεηεζεί έλα καδέξη πνπ ηελ αξρή ηνπ έρεη ζηνλ 

πξψην ηάθν ηεο θνππαζηήο θαη ην ηέινο ηνπ ζηνλ ηειεπηαίν ηάθν ηεο, επίζεο ζηελ πάλσ 

επηθάλεηα ηνπο ζα ηνπνζεηεζεί άιιν έλα καδέξη. ην ζχλνιν ηνπο απηά ηα καδέξηα 

απνηεινχλ ηελ πέια ηνπ ζθάθνπο.  

 

            

Εικόνα 6.183:                                                      

Λεπηνκέξεηα πέιαο ηεο θνππαζηήο. 
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6.8 Δπέλδπζε θαηαζηξώκαηνο 

6.8.1 Πέηζσκα θνπβέξηαο 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζθειεηνχ ζα αθνινπζήζεη ε επέλδπζε ηνπ 

θαηαζηξψκαηνο ηνπ κε ζαλίδηα. Απηή ε δηαδηθαζία νλνκάδεηαη πέηζσκα. Γηα ην πέηζσκα ηεο 

θνπβέξηαο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζαλίδηα απφ πεχθν Μπηηιήλεο (ηξαρεία πεχθε), ηα νπνία 

θαξθψλνληαη πάλσ ζηα θακάξηα. Ζ ηνπνζέηεζε ζα μεθηλήζεη απφ ην κέζν ηνπ θατθηνχ θαη ζα 

θηάζεη σο ηα άθξα. Λφγσ ηνπ θακπχινπ ζρήκαηνο ησλ θακαξηψλ ε θνπβέξηα απνθηά ηελ 

ίδηα κνξθή δειαδή κηα θνίιε πξνο ηα επάλσ. Πνιιέο θνξέο πάλσ απφ ηα θακάξηα θαη πξηλ 

ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζαληδηψλ, ν θαξαβνκαξαγθφο ηνπνζεηεζεί αληηθνιιεηφ γηα 

απνδνηηθφηεξε ζηεγαλνπνίεζε ηεο θνπβέξηαο. ην ζπγθεθξηκέλν ηξεραληήξη δελ 

αθνινπζήζεθε απηή ε δηαδηθαζία ιφγσ αχμεζεο ηνπ θφζηνπο. 

 

Εικόνα 6.184: Σν πέηζσκα ηνπ θαηαζηξψκαηνο απνηεινχλ ζαλίδηα πεχθνπ Μπηηιήλεο, ηνπνζεηεκέλα θάζεηα ζηνπο λνκείο ηνπ 

θατθηνχ.  

Σα ζαλίδηα ηνπ πεηζψκαηνο ηνπνζεηνχληαη θάζεηα ζηα θακάξηα, θαξθψλνληαη θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη μχιηλεο ηάπεο κε επνμεηθή θφιια, έηζη ψζηε φηαλ ε θνπβέξηα ππνζηεί 

θζνξά ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ λα θζείξεηαη καδί κε ηηο ηάπεο θαη ε θφιια. Παιαηφηεξα 

ρξεζηκνπνηνχληαλ ζην πέηζσκα ηεο θνπβέξηαο κφλν ηα θαξθηά θαη ε θφιια αιιά φηαλ ε 

θνπβέξηα θζείξνληαλ, ε θφιια παξέκελε, δεκηνπξγνχζε ακπρέο θαη έζρηδαλ ηα δίρηπα ησλ 

ςαξάδσλ.  
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           Εικόνα 6.185: Ζ θνπβέξηα ηνπ ζθάθνπο απφ ζαλίδηα πεχθνπ Μπηηιήλεο, ηνπνζεηεκέλα θαηά κήθνο ηνπ ζθάθνπο.  

 

 

                                                                                          Εικόνα 6.186: 

Σν θαηάζηξσκα ηνπ ηξεραληεξηνχ. 
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6.8.2 Πέηζσκα θνύκηδαο 

Ζ θνχκηδα ή ζηξίηζην είλαη ν ρψξνο πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί θαηφπηλ ηεο ηνπνζέηεζεο 

ηεο θαδέλαο. Βξίζθεηαη ζηελ πιψξε θαη ζηελ πξχκε ζε ηξηγσληθή  κνξθή θαη ζε ςειφηεξε 

ζέζε απφ ην ππφινηπν θαηάζηξσκα. Αθνχ επελδπζεί κε ζαλίδηα ην ζεκείν απηφ ζα αλνηρζεί 

έλαο θπθιηθφο ρψξνο, φπνπ ζα απνηειέζεη ην ρψξν απνζήθεπζεο ησλ ζρνηληψλ θαη ησλ 

αγθπξψλ.  

 

Εικόνα 6.187: Ζ θνχκηδα ηεο πξχκεο πξηλ πεηζσζεί. 

 

        

                          Εικόνα 6.188: Ζ πξχκε, κε ηα θάζεηα ζαλίδηα ζην πέηζσκά ηε,ο πξηλ ζρεδηαζηεί ε θνχκηδα ηεο πξχκεο. 
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Εικόνα 6.189: Ζ  θνχκηδα ηεο πιψξεο, δηαθξίλεηαη ζην εζσηεξηθφ ε θνπξληζηή θαη ηα ληνπθέθηα. Σν θαπάθη ηεο είλαη 

θαηαζθεπαζκέλν απφ θφληξα πιαθέ ζαιάζζεο (αληηθνιιεηφ). 

 

ηελ πεξίπησζε επαγγεικαηηθήο ρξήζεο ηνπ ζθάθνπο, ε θνχκηδα παξέρεη αζθάιεηα 

ζηνλ ςαξά πνπ «καδεχεη» ηα παξαγάδηα ή ηα δίρηπα ηνπ ςαξέκαηνο θαη ηα ηνπνζεηεί έηζη ζην 

θαηψηεξν κέξνο ηνπ θατθηνχ, φπνπ θαη απνζεθεχνληαη.  

  

Εικόνα 6.190: Σν θαηάζηξσκα ηνπ ηξεραληεξηνχ. Έρεη επελδπζεί φιν ην θαηάζηξσκα θαη νη θνχκηδέο ηνπ, έρεη ζηνθαξηζηεί θαη 

είλαη έηνηκν γηα ην ηειηθφ ρξψκα. 
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6.8.3 Δπέλδπζε εμσηεξηθνύ πεξηβιήκαηνο γάζηξαο. 

Ζ επέλδπζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβιήκαηνο ηεο γάζηξαο νλνκάδεηαη πέηζσκα ηεο 

γάζηξαο. Δίλαη ε δηαδηθαζία ηεο επηθάιπςεο ηεο εμσηεξηθήο επηθάλεηαο ησλ λνκέσλ θαη ζα 

γίλεη κε ζαλίδηα πεχθνπ Μπηηιήλεο. Απνηειεί πνιχ ζεκαληηθή ελέξγεηα γηα ηελ 

ζηεγαλνπνίεζε ηνπ ζθάθνπο. Σν κέγεζνο ησλ ζαληδηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην 

πέηζσκα ηεο γάζηξαο εμαξηάηαη απφ ην κέγεζφο ηνπ ζθάθνπο θαη νη δηαζηάζεηο ησλ ζαληδηψλ 

πνηθίινπλ. Πνηέ έλα ζθάθνο δελ πξέπεη λα πεηζψλεηαη κνλφπιεπξα.   

 Ζ ηνπνζέηεζε ησλ καδεξηψλ αξρίδεη απφ ηελ θαξέλα θαη πξνρσξάεη πξνο ηα πάλσ. Σν 

θαηψηεξν καδέξη νλνκάδεηαη ληνπξέιν, πνπ ζηακαηάεη ζηνλ αζφ ηεο θαξέλαο θαη ηα επφκελα 

δχν, θαβαιάξεο θαη θφληξα θαβαιάξεο, ην ακέζσο επφκελν καδέξη νλνκάδεηαη θαηαθξαή θαη 

έρεη ζπλήζσο ηξηγσληθφ ζρήκα. Απηφ ζεκαδεχεηαη κε κεγάιε επηκέιεηα θαη ρξεζηκνπνηείηαη 

ζαλ ζθήλα, κε ζθνπφ ην θιείζηκν ησλ αξκψλ ζηα γεηηνληθά ζαλίδηα. Σειεπηαία 

ηνπνζεηνχληαη ηα ζαλίδηα ζηε κεζαία  δψλε, νη ιεγφκελεο αξάδεο.  

 

 

Εικόνα 6.191: Σν ηειεπηαίν ζαλίδη νλνκάδεηαη ληνπξέιν θαη ην ακέζσο επφκελν θαβαιάξεο. 

 

Σα ληνπξέια θαη νη θαβαιάξεδεο αξρηθά θαηαβξέρνληαη, θακππιψλνληαη κε ηε 

βνήζεηα ησλ ζθηγθηήξσλ θαη ηνπ θακηλέηνπ θαη έπεηηα θαξθψλνληαη πάλσ ζηνπο λνκείο, 

Υξεζηκνπνηνχληαη ζηξνγγπιά ή ηεηξάγσλα θαξθηά, ελψ παιηά ρξεζηκνπνηνχζαλ θαη θαβίιηεο 

απφ πνπξλάξη. 
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Εικόνα 6.192: Απφ θάησ πξνο ηα πάλσ, ληνπξέιν, θαβαιάξεο θαη αξάδεο, δελ έρεη ηνπνζεηεζεί αθφκα ν θφληξα θαβαιάξεο. 

 

Σα ζαλίδηα ηνπ πιεπξηθνχ πεηζψκαηνο δηαηεξνχλ ην πιάηνο ηνπο ζηα ζεκεία ηνπ 

κεγάινπ πιάηνπο ηνπ θατθηνχ, ελψ γίλνληαη ζηελφηεξα ζηελ πιψξε θαη ηελ πξχκε. Σν ζρήκα 

ησλ θακπχισλ ηνπο απνηππψλεηαη θαη κεηαθέξεηαη ζην μχιν γηα λα θνπεί, κε ηε βνήζεηα ηεο 

ζηαληδφιαο θαη ηνπ καζηαξηνχ, φπσο θαη ζην ηξππεηφ. Πξηλ ην θάξθσκα ησλ ζαληδηψλ, 

θαηεξγάδεηαη ε εμσηεξηθή επηθάλεηα ησλ λνκέσλ(ζπκπειέθεκα), ψζηε λα νκαινπνηεζνχλ θαη 

λα γίλεη επθνιφηεξε θαη ζσζηφηεξε ε ηνπνζέηεζή ηνπο. 
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6.9 πκπιεξσκαηηθέο θαηαζθεπέο ζην θαηάζηξσκα ηνπ 

ηξεραληεξηνύ 

            Οη ζπκπιεξσκαηηθέο θαηαζθεπέο ζην θαηάζηξσκα έρνπλ βνεζεηηθφ ραξαθηήξα θαηά 

ηελ ρξήζε ηνπ ζθάθνπο, φπσο ε κπίληα γηα ηελ πξφζδεζε ηνπ ζθάθνπο ζηηο καξίλεο, ελψ 

θάπνηεο απφ απηέο απνηεινχλ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηππνινγίαο, φπσο ην θνξάθη ηεο 

πιψξεο ηνπ ηξεραληεξηνχ.  

 

            6.9.1 Καηαζθεπή κπίληαο  

Παξάιιεια κε ην πέηζσκα ηεο θνπβέξηαο, θαηαζθεπάδνληαη ηα ιεγφκελα κπίληηα ή 

κπίληεο, ηα νπνία είλαη εηδηθά δηακνξθσκέλα θνκκάηηα μχινπ ηα νπνία ηνπνζεηνχληαη ζηελ 

πιψξε ηνπ ζθάθνπο δεμηά θαη αξηζηεξά απφ ην πιψξην πνδφζηακν. Σα κπίληηα εμππεξεηνχλ 

ηελ πξφζδεζε ηνπ θατθηνχ ζηηο καξίλεο. Σν θεληξηθφ κπίληη ηεο πιψξεο βξίζθεηαη θάησ απφ 

ηελ θνχκηδα θαη ζην θέληξν ηεο θαδέλαο, ην νπνίν απνηειεί ην πην ηζρπξφ κπίληη γηα ηελ 

πξφζδεζε ηνπ θατθηνχ ιφγσ ηεο ζέζεο ηνπ αιιά θαη ηνπ κεγέζνπο ηνπ. Σν θεληξηθφ κπίληη 

ηεο πξχκεο ηνπνζεηείηαη δεμηφηεξα ηνπ θέληξνπ ηνπ πνδνζηήκαηνο γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο.  

 

 

Εικόνα 6.193: Σν θεληξηθφ κπίληη ηεο πιψξεο.  
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  Εικόνα 6.194: Ζ  θνχκηδα ηεο πξχκεο, δηαθξίλεηαη ε θεληξηθή κπίληα. 

 

 

                  Εικόνα 6.195: Γηαθξίλεηαη ε θεληξηθή κπίληα θαη νη ηέζζεξηο κηθξφηεξεο πνπ πιαηζηψλνπλ ηελ θνχκηδα ηεο πιψξεο. 

 

 

                          Εικόνα 6.196: Σν ξνκβηθφ ζρήκα πνπ δηαθξίλεηαη ζηελ θνξπθή ηεο κπίληαο νλνκάδεηαη παζηέιη. 
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Εικόνα 6.197: Σν κνπζηάθη ηεο πξχκεο 

 

6.9.2 Μνξθνπνίεζε άλσ άθξνπ πισξηνύ πνδνζηάκαηνο  

Σν θνξάθη απνηειεί μερσξηζηφ μχιν απφ ην μχιν ηνπ πνδνζηάκαηνο θαη είλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ηχπνπ ηνπ ηξεραληεξηνχ. 

         

Εικόνα 6198:                                                       Εικόνα 6.199: 

Σν θνξάθη ηεο πιψξεο. Σα εκηθπθιηθά ζηνηρεία ηνπ δεμηά θαη αξηζηεξά ηεο βάζεο ηνπ, νλνκάδνληαη κνπζηάθηα. Ζ κνξθή ηνπ 

θνξαθηνχ απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ησλ ηξεραληεξηψλ. 
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             6.9.3 Σνπνζέηεζε αξθά θαη κνξθνπνίεζε άλσ άθξνπ πξπκηνύ πνδνζηάκαηνο 

          ηελ πίζσ επηθάλεηα ηνπ πξπκληνχ πνδνζηάκαηνο ζα ηνπνζεηεζεί ν ιεγφκελνο αξθάο, 

έλα πξφζζεην μχιν πάλσ ζην νπνίν ζα βηδσζνχλ νη βάζεηο ηνπ πεδαιίνπ. Αθνχ ηνπνζεηεζεί 

ν αξθάο ηνπ ηξεραληεξηνχ, ηφηε ζα απνθηήζεη ηελ ηειηθή ηνπ κνξθή θαη ην θνξάθη ηεο 

πξχκεο. 

 

         

Εικόνα 6.200:                                                    Εικόνα 6.201: 

Σνπνζέηεζε αξθά ζην πξπκηφ πνδφζηακα. 

 

Εικόνα 6.202: Γηάλνημε νπψλ  γηα ηνπνζέηεζε βεινληψλ ηηκνληνχ , νη νπέο μεθηλνχλ απφ ηνλ αξθά θαη εηζρσξνχλ σο ην πξπκηφ 

πνδφζηακα. Σα βειφληα είλαη κηα αλνμείδσηε κεηαιιηθή θαηαζθεπή, αληίζηνηρε κε ηνπο κεληεζέδεο κηαο πφξηαο, κε ηα νπνία, ην 

πεδάιην ζπλδέεηαη κε ην ζθάθνο.  

 

 



Πηπρηαθή εξγαζία ηεο Γαθλά Υξπζάλζεο 

 170 

2011 

      

                                            Εικόνα 6.203:                                                                     Εικόνα 6.204: 

Σειηθή κνξθή θνξαθηνχ πξχκεο ηνπ ηξεραληεξηνχ. 

 

             6.9.4 Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε πεδαιίνπ θαη ιαγνπδέξαο (δηάθη) 

Σν πεδάιην ηνπ ηξεραληεξηνχ ζα απνηειέζεη πξηζηή μπιεία Iroko, ην νπνίν ζα 

ηνπνζεηεζεί ζην πίζσ κέξνο ηνπ ζθάθνπο κε κεληεζέδεο νη νπνίνη ζα βηδσζνχλ πάλσ ζηνλ 

αξθά. Σν ηηκφλη έρεη ην χςνο ηεο πξχκεο ηνπ θατθηνχ, δειαδή μεθηλάεη απφ ην θάησ κέξνο ηεο 

θαξέλαο θαη θηάλεη ιίγν πην πάλσ απφ ην ηέινο ηνπ θνξαθηνχ ηεο πξχκεο. Πηάλεη πάλσ ζην 

πνδφζηακα κε δχν βειφληα, ηνπνζεηεκέλα ζε δχν ελδηάκεζα ζεκεία ηνπ χςνπο ηνπ. Γελ 

εμέρεη πνηέ θάησ απφ ηελ θαξέλα γηα ηνλ θίλδπλν ηεο θαηαζηξνθήο ηνπ απφ θάπνηα 

ππνζαιάζζηα πξφζθξνπζε (π.ρ. χθαινη). ην πάλσ κέξνο ηνπ ηηκνληνχ, ζα πξνζαξκνζηεί ε 

ιεγφκελε ιαγνπδέξα, έλα καθξχ θαη ιεπηφ μχιν πνπ ρξεζηκεχεη ζηνλ ρεηξηζκφ ηνπ.  

 

              

Εικόνα 6.205:                                              Εικόνα 6.206: 

Καηαζθεπή πεδαιίνπ ηνπ «Γεκήηξηνπ» απφ μχιν Iroko. 
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                                                                                            Εικόνα 6.207: 

Κνπή μχινπ ζηελ πξηνλνθνξδέια  γηα ηε δεκηνπξγία (κνξθνπνίεζε) ηεο ιαγνπδέξαο. 

        

Εικόνα 6.208: 

Λείαλζε ιαγνπδέξαο ηνπ ηξεραληεξηνχ. 

      

Εικόνα 6.209:                                                         Εικόνα 6.210: 

Σνπνζέηεζε ιαγνπδέξαο, νλνκάδεηαη θαη δηάθη. 
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6.10  Γεπηεξεύνπζεο θαηαζθεπέο ζην εζσηεξηθό ηεο γάζηξαο 

6.10.1  Κιίλεο  θαη ακπάξη  

ην εζσηεξηθφ ηεο γάζηξαο θαη ζηε ζέζε ηεο πιψξεο ζα ηνπνζεηεζνχλ νη θνπθέηεο 

ηνπ ζθάθνπο, θαηαζθεπαζκέλεο εμ’ νινθιήξνπ απφ θφληξα πιαθέ ζαιάζζεο. Μπνξεί ε 

εηθφλα ηνπο λα κελ είλαη ε ζπλεζηζκέλε, φηαλ αθνχκε ηελ ιέμε θνπθέηα, αιιά είλαη ηθαλέο 

λα παξέρνπλ ζηνλ ηαμηδηψηε ιίγεο ψξεο μεθνχξαζεο κεηά απφ έλα κεγάιν ηαμίδη. 

 

       

Εικόνα 6.211:                               Εικόνα 6.212:                                     Εικόνα 6.213: 

Γηάθνξεο φςεηο ησλ θνπθεηψλ, πξηλ ηνπνζεηεζεί ην πάησκα. 

 

 

Εικόνα 6.214: Δζσηεξηθή άπνςε ηνπ θατθηνχ ζηελ ζέζε ηεο πιψξεο. 

 

6.10.2 Μπνπικέο κεραλήο θαη βάζεηο κεραλήο 

ην εζσηεξηθφ ηεο γάζηξαο ζα ηνπνζεηεζεί ε κεραλή ηνπ ζθάθνπο, ηελ νπνία 

δηαρσξίδεη απφ ην ππφινηπν ηκήκα, ν ιεγφκελνο κπνπικέο. Οηηδήπνηε ρξεζηκνπνηείηαη ζην 

εζσηεξηθφ ελφο ζθάθνπο γηα λα δεκηνπξγεί ρσξίζκαηα νλνκάδεηαη κπνπικέο. ην ηξεραληήξη 

καο, ν κπνπικέο ηεο κεραλήο απνηειείηαη απφ θφληξα πιαθέ ζαιάζζεο, ην νπνίν 

ηνπνζεηείηαη αλάκεζα ζε δχν θαληξφληα. Απηφ κπνξεί λα αθαηξεζεί γηα έιεγρν ηεο κεραλήο 

θαη λα επαλαηνπνζεηεζεί. 



Πηπρηαθή εξγαζία ηεο Γαθλά Υξπζάλζεο 

 173 

2011 

 

Εικόνα 6.215: Ο κπνπικέο ηεο κεραλήο.  

 

           ηε ζέζε ηεο πξχκεο ζα δηακνξθσζνχλ νπέο πνπ μεθηλνχλ απφ ην ζεκείν ηνπ 

πξνπεινζάιακνπ, δειαδή ζην πίζσ κέξνο ηνπ πξπκηνχ πνδνζηάκαηνο θαη θζάλνπλ σο ηε 

ζέζε πνπ βξίζθεηαη ε κεραλή ηνπ ζθάθνπο. θνπφο ησλ νπψλ απηψλ είλαη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα ελψζνπλ ηε κεραλή κε ηελ πξνπέια ηνπ ζθάθνπο κε έλαλ άμνλα, 

ελψ ζα θαηαζθεπαζηνχλ μχιηλεο βάζεηο πάλσ ζηηο νπνίεο ζα ηνπνζεηεζεί ε κεραλή ηνπ. 

 

        

Εικόνα 6.216:                                         Εικόνα 6.217: 

Οη βάζεηο πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ε κεραλή ηνπ ζθάθνπο. 

 

                           Εικόνα 6.218: Δζσηεξηθφ ηεο πξχκεο, έρεη δηακνξθσζεί θαηάιιειε νπή γηα ηνλ άμνλα πξνπέιαο. 
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6.11 Τπεξθαηαζθεπέο ηξεραληεξηνύ 

6.11.1  Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε γέθπξαο ηξεραληεξηνύ 

Σηο ππεξθαηαζθεπέο απνηεινχλ θαηά θαλφλα μχιηλεο θαηαζθεπέο πάλσ απφ ηε 

κεραλή θπξίσο γηα λα πξνθπιάζζεηαη ν ηηκνληέξεο απφ ηε ζάιαζζα θαη ηνλ αέξα θαη έρνπλ 

ζέζε πάλσ ζην θαηάζηξσκα ηνπ ζθάθνπο. Ζ μχιηλε θαηαζθεπή πνπ εμππεξεηεί απηφ ην 

ζθνπφ νλνκάδεηαη γέθπξα θαη ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο, γηα ηε θχιαμε ησλ νξγάλσλ 

πινήγεζεο θαη ηνπ ρεηξηζηεξίνπ ηεο κεραλήο.       

 ην ηξεραληήξη καο ε γέθπξα ζα θαηαζθεπαζηεί απφ θφληξα πιαθέ ζαιάζζεο θαη ζα 

ηνπνζεηεζεί πάλσ ζην θαηάζηξσκα, αθνχ πξψηα ηνπνζεηεζεί ε κεραλή ηνπ ζθάθνπο ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ.  

                 

Εικόνα 6.219:                                                                  Εικόνα 6.220: 

ηάδηα θαηαζθεπήο γέθπξαο ηνπ θατθηνχ. 

        

Εικόνα 6.221: Λεπηνκέξεηα ζχλδεζεο νξζνζηαηψλ γέθπξαο. 

 

6.11.2  Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ηακπνπθηνύ ηξεραληεξηνύ 

           Δθηφο ηεο γέθπξαο ηνπ ζθάθνπο, πνιινί ηδηνθηήηεο επηιέγνπλ λα βάινπλ άιιε κία 

μχιηλε θαηαζθεπή επάλσ απφ ηε ζέζε ηεο εηζφδνπ ζην ακπάξη ηνπ ζθάθνπο. Ζ 

ππεξθαηαζθεπή απηή νλνκάδεηαη ηακπνχθη θαη ζα θαηαζθεπαζηεί απφ θφληξα πιαθέ 

ζαιάζζεο. 
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                                                Εικόνα 6.222:                                              Εικόνα 6.223: 

                                                    Έιεγρνο ζηηο δηαζηάζεηο ηνπ ηακπνπθηνχ ηεο γέθπξαο.  

 

Εικόνα 6.224: θειεηφο γέθπξαο.  

           Γηα ηνπο νξζνζηάηεο ησλ ππεξθαηαζθεπψλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ηξαρεία πεχθε, ελψ γηα 

ηα ηνηρψκαηα ησλ θαηαζθεπψλ, θφληξα πιαθέ ζαιάζζεο. Σν κήθνο θαη ην πιάηνο ηνπο 

νξίδεηαη απφ ηα αλνίγκαηα ησλ θνπβνπζηψλ, ελψ ην χςνο θαη ην ζρήκα ηνπο θαζνξίδεηαη απφ 

ηνλ ίδην ηνλ θαξαβνκαξαγθφ. πσο φια ηα ζηνηρεία ηνπ ζθάθνπο, έηζη θαη νη 

ππεξθαηαζθεπέο ζα επαιεηθζνχλ κε κίλην θαη έπεηηα ζα βαθηνχλ κε ην ηειηθφ ηνπο ρξψκα. 
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Εικόνα 6.225:                                              Εικόνα 6.226: 

Σειηθή κνξθή γέθπξαο, ζηα αλνίγκαηα ζα ηνπνζεηεζνχλ ηα παξάζπξα . 

 

 

Εικόνα 6.227: Βάςηκν ηακπνπθηνχ. 

 

Εικόνα 6.228: Σειηθή κνξθή ηακπνπθηνχ εηζφδνπ ζηηο θνπθέηεο. 
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Εικόνα 6.229: Σα ηειάξα ησλ παξαζχξσλ ηεο γέθπξαο. Σν πνξηνθαιί ρξψκα πνπ δηαθξίλεηαη νλνκάδεηαη αζηάξη ή κίλην. 

 

         

Εικόνα 6.230:                                Εικόνα 6.231: 

Καηαζθεπή γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ηακπιφ ηεο κεραλήο απφ θφληξα πιαθέ . 

 

6.11.3 Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε άικπνπξνπ γέθπξαο 

Ο ξφινο ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ άικπνπξνπ είλαη λα ζηεξίδνπλ ηα θψηα πνξείαο θαη ηελ 

θεξαία ηνπ αζπξκάηνπ. 

 

                                    Εικόνα 6.232:                                                        Εικόνα 6.233: 

                                             Καηαζθεπή άικπνπξνπ ή αιιηψο ζηαπξφο ηνπ θατθηνχ. 
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Εικόνα 6.234: Σειηθή κνξθή άικπνπξνπ. 

      

Εικόνα 6.235:                                         Εικόνα 6.236: 

To «κάηη» ηνπ βπζνκέηξνπ ηνπ θατθηνχ ζην θάησ κέξνο ηνπ θχηνπο.  

 

Εικόνα 6.237: Σν θνξάθη ηεο πιψξεο ζηελ ηειηθή ηνπ κνξθή. 
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Εικόνα 6.238: Σνπνζέηεζε κεραλήο ηξεραληεξηνχ. 

 

 

6.12  Πεξηγξαθή ζηαδίσλ ζηεγαλνπνίεζεο ηνπ ηξεραληεξηνύ 

Σν μχιν είλαη έλα θπζηθφ νξγαληθφ πιηθφ πνπ κπνξεί λα παξνπζηάζεη δηάθνξα 

πξνβιήκαηα ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ. Σν μχιν ζαλ πγξνζθνπηθφ πιηθφ  έρεη ηελ ηδηφηεηα λα 

πξνζιακβάλεη πάληνηε πγξαζία. ηαλ πξνζιακβάλεη πγξαζία, απμάλεηαη ηαπηφρξνλα ε κάδα 

θαη ν φγθνο ηνπ, ελψ ε απψιεηα πγξαζίαο πξνθαιεί ηε κείσζή ηνπο θαη ε  ηδηφηεηα απηή ηνπ 

μχινπ επεξεάδεη θαζνξηζηηθά ηηο άιιεο ηδηφηεηέο ηνπ. Δμαηηίαο ηεο ηδηφηεηάο ηνπ απηήο, ην 

μχιν πεξηέρεη πάληνηε πγξαζία είηε σο θνξκφο δέλδξνπ, είηε σο ζηξνγγχιε μπιεία, είηε σο 

πξηζηή μπιεία.          

 Καζψο είλαη βηνδηαζπψκελν, πξνζθέξεη ηξνθή ζε δηάθνξνπο νξγαληζκνχο απφ ηε 

ζήςε πνπ πξνθαιεί κχθεηεο ή θαη θξνχζηεο πνπ ηειηθά θαηαζηξέθνπλ ην μχιν. Έλα μχιηλν 

ζθάθνο πξέπεη λα πξνζηαηεπζεί απφ φια απηά. Με ηελ ζσζηή πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο 

θαη ηε ρξήζε θαηάιιεινπ ζπζηήκαηνο επίζηξσζεο αιιά θαη κέζα απφ δηάθνξεο ελέξγεηεο,  

φπσο ην θαιαθάηηζκα, ηα πξνβιήκαηα κπνξνχλ λα μεπεξαζηνχλ θαη λα εληζρπζεί ε θπζηθή 

νκνξθηά ηνπ μχινπ θαη λα δηαηεξήζεη ηελ πγηή κνξθή ηνπ. Σφζν ηα ρξψκαηα φζν θαη ηα 

βεξλίθηα δηαηίζεληαη ζε πξντφληα ελφο ή δχν ζπζηαηηθψλ γηα πξνζηαηεπηηθέο επηζηξψζεηο 

μχινπ.  
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6.12.1 Καιαθάηηζκα  

ηελ πνξεία απηήο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο παξαθνινχζεζα ηελ δηαδηθαζία ηνπ 

θαιαθαηίζκαηνο θαη νκνινγψ πσο ήηαλ κηα κνλαδηθή εκπεηξία θαη άμηα ζαπκαζκνχ. Πξηλ 

πξνρσξήζσ ζηελ πεξηγξαθή απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, ζα ήζεια λα αλαθέξσ απηφ πνπ 

πξαγκαηηθά κε θαηέπιεμε θαη κε ζπγθίλεζε είλαη φηη απηφ ην ηξεραληήξη έγηλε αηηία λα 

ζπλεξγαζηνχλ άλζξσπνη κνλαδηθνί ζην είδνο ηνπο, φπσο θαη ν θαιαθάηεο καο ν νπνίνο είλαη 

ν ηειεπηαίνο ζην ρψξν ησλ ηαξζαλάδσλ ηεο χξνπ θαη βηξηνπφδνο ηνπ είδνπο. ε κηα επνρή 

πνπ θπξηαξρεί ν αηνκηθηζκφο, απηφ ην ηξεραληήξη έγηλε πφινο ζπλεξγαζίαο θαη νκαδηθφηεηαο. 

       

Εικόνα 7.239:                                                             Εικόνα 7.240: 

                        Σν θνπίδη αξηζηεξά θαη ην βακβαθεξφ θπηίιη πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην θαιαθάηηζκα ησλ ζθαθψλ. 

           Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε φισλ ησλ ζαληδηψλ ηνπ πεηζψκαηνο αθνινπζεί ε επάιεηςε ηνπο 

κε έλα κίγκα πνπ πεξηέρεη αξθεηή πνζφηεηα κίληνπ ή αζηάξη. Σν κίλην είλαη έλα πνιχ θαιφ 

πξνζηαηεπηηθφ ηνπ μχινπ ζηελ μπινλαππεγηθή. ηε ζπλέρεηα ην ζθαξί ζα θαιαθαηηζηεί . 

        Καιαθάηηζκα είλαη ε δηαδηθαζία γεκίζκαηνο ησλ αξκψλ κεηαμχ ησλ ζαληδηψλ ηνπ 

εμσηεξηθνχ πεηζψκαηνο ηνπ ζθάθνπο. Αλάκεζά ηνπο  ηνπνζεηείηαη  έλα βακβαθεξφ ζηνππί ή 

θαλλάβη θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπνζεηείηαη ζηφθνο. Ζ δηαδηθαζία απηή εμαζθαιίδεη ηελ πιήξε 

ζηεγαλνπνίεζε ηνπ ζθάθνπο. Παιηφηεξα ζηε ζέζε ηνπ θπηηιηνχ ηνπνζεηνχληαλ ζηξηκκέλα 

μεθηίζκαηα απφ θάβνπο θαη ηε ζέζε ηνπ κίληνπ είρε ε  πίζζα. 

Σα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ε καηζφια, ην κεγάιν μπιφζθπξν θαη κηα 

ζεηξά απφ θνπίδηα κε δηαθνξεηηθά νλφκαηα, φπσο θνθηεξφ, παξέια, δηπιφ, ζηελάθη θιπ. Με 

ηε βνήζεηα ηεο καηζφιαο θαη ησλ θνπηδηψλ, νη θαιαθάηεδεο δηεπξχλνπλ εμσηεξηθά ηνπο 

αξκνχο πνπ ζρεκαηίδνληαη κεηαμχ ησλ ζαληδηψλ θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπο θξάδνπλ κε θαλλάβη ή  

βακβαθεξφ θπηίιη, ην νπνίν ζθελψλνπλ ρξεζηκνπνηψληαο πάιη ηα πην πάλσ εξγαιεία. Έπεηηα 

νη αξκνί ζα ζηνθαξηζηνχλ θαη ζα αθνινπζεζνχλ φια ηα ζηάδηα πξνεξγαζίαο ηεο επηθάλεηαο 

γηα λα βαθηεί. 
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Εικόνα 6.241: Σνπνζέηεζε θπηηιηνχ ζηνπο αξκνχο ησλ ζαληδηψλ. Σν εξγαιείν πνπ θξαηά ζην δεμί ηνπ ρέξη ν θαιαθάηεο 

νλνκάδεηαη καηζφια ή μπιφζθπξν. 

 

 

Εικόνα 6.242: Δηζρψξεζε θπηηιηνχ ζηελ θαηαθξαγή ή θαηαθξαή ηνπ θατθηνχ. 

 

     

Εικόνα 6.243:                                                        Εικόνα 6.244: 

                        Σν γέκηζκα ησλ αξκψλ είλαη κηα δχζθνιε  δηαδηθαζία θαη απαηηεί καεζηξία απφ ηνπο θαιαθάηεδεο. 
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                      Εικόνα 6.245: Σν γέκηζκα κεηαμχ ησλ αξκψλ ησλ ζαληδηψλ κε θπηίιη γίλεηαη κε ηε ρξήζε ηεο καηζφιαο. 

                  

                                                         Εικόνα 6.246:                                      Εικόνα 6.247: 

ηάδηα  θαιαθαηίζκαηνο. 

 

Εικόνα 6.248: Σν θπηίιη εηζρσξεί ζηνπο αξκνχο ζε ζεκείν θνξεζκνχ θαη ε πεξηηηή χιε αθαηξείηαη κε ηε ρξήζε ησλ θνπηδηψλ.  
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Εικόνα 6.249: Μεηά απφ ηε δηαδηθαζία ηνπ θαιαθαηίζκαηνο ζην ζεκείν ησλ θαιαθαηηζκέλσλ αξκψλ, ζα ηνπνζεηεζεί ζηφθνο. 

 

 

 

Εικόνα 6.250: Σν ηξεραληήξη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ θαιαθαηίζκαηνο θαη ηελ ηνπνζέηεζε ζηφθνπ ζε φια ηα 

απαξαίηεηα ζεκεία. Σν πινηάξην είλαη έηνηκν γηα λα ραξαρζεί πάλσ ηνπ ε γξακκή ηεο ηζάινπ. 
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Εικόνα 6.251: χλδεζε, παξέια πνδφζηακνπ θαη θαξέλαο. 

 

6.12.2 Γξακκή ηεο ηζάινπ  

Έπεηηα απφ ην θαιαθάηηζκα ην ζθάθνο ζα πεξαζηεί δχν ρέξηα κε κίλην γηα ηελ πιήξε 

αδηαβξνρνπνίεζή ηνπ. Με κίλην επαιείθνληαη θαη φια ηα κέζα δηάλνημεο (βίδεο, θαξθηά) πνπ 

εηζρσξνχλ θαη παξακέλνπλ ζην ζθάθνο. Μεηά θαη απφ απηή ηελ δηαδηθαζία ζα ραξαρζεί 

πάλσ ζηε γάζηξα ε γξακκή ηεο ηζάινπ, κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ δχν ζεκείσλ, έλα ζηελ πιψξε 

θαη έλα ζηελ πξχκε, θαη ηε ρξήζε θάπνηνπ λήκαηνο γηα ην ζεκάδεκα ησλ ππφινηπσλ πάλσ 

ζηηο πιεπξέο ηνπ ζθάθνπο. Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ δχν αξρηθψλ ζεκείσλ νθείιεηαη ζηελ πείξα 

ηνπ μπινλαππεγνχ. 

 

Εικόνα 6.252: 

Μεηά απφ ηε δηαδηθαζία ηνπ θαιαθαηίζκαηνο, ε γάζηξα ηνπ ζθάθνπο ζα επαιεηθζεί κε κίλην.  
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Εικόνα 6.253:                                                                           Εικόνα 6.254:  

                   Ζ δηαδηθαζία επάιεηςεο κε ην κίλην έρεη ηειεηψζεη θαη ζα αθνινπζήζεη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο γξακκήο ηεο ηζάινπ.  

 

            

Εικόνα 6.255:                                                               Εικόνα 6.256:  

Σνπνζέηεζε θαξθηψλ πνπ εμαζθαιίδνπλ δπλαηφηεξε ζχλδεζε  κεηαμχ ησλ κεζαίσλ λνκέσλ θαη ησλ ζαληδηψλ ηνπ εμσηεξηθνχ 

πεηζψκαηνο. Έηζη επηηπγράλεηαη θαη ζχλδεζε ησλ δπν πξνεγνχκελσλ ζηνηρείσλ κε ηηο αζηξαγαιηέο ηνπ. 
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                    Εικόνα 6.257: Ζ κπιε αρλή γξακκή πνπ δηαθξίλεηαη ζηε γάζηξα ηνπ ζθάθνπο νλνκάδεηαη γξακκή ηεο ηζάινπ. 

 

6.12.3 Παιάκε 

Παιάκε ή πθαιφρξσκα νλνκάδεηαη ην πιηθφ εθείλν πνπ επαιείθεηαη ζην θάησ κέξνο 

ηεο γάζηξαο ηνπ ζθάθνπο, δειαδή απφ ηε γξακκή ηεο ηζάινπ θαη κέρξη ην ζηνηρείν ηεο 

θαξέλαο. θνπφο ηεο επάιεηςεο είλαη λα πξνζηαηεπηεί ην ζθάθνο απφ δηάθνξνπο ζαιάζζηνπο 

κηθξννξγαληζκνχο. 

 

 

Εικόνα 6.258: Σν γθξη ρξψκα πνπ δηαθξίλεηαη ζηελ εηθφλα είλαη ε παιάκε ηνπ ζθάθνπο. 
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Εικόνα 6.259: Πξψην ρέξη ρξψκαηνο ζηελ θνππαζηή θαη ηελ πξχκε ηνπ ηξεραληεξηνχ. 

 

 

Εικόνα 6.260: Σειηθφ ρξψκα θνππαζηήο, θνχκηδαο θαη θαδέλαο. 

 

           ην ηξεραληήξη καο επηιέρζεθε λα δηαηεξήζεη ην θπζηθφ ρξψκα ηνπ μχινπ (πεχθν), 

ζηα ζεκεία ησλ κπηληψλ θαη ηνπ θνξαθηνχ, ελψ ην ππφινηπν ζθάθνο ζα βαθηεί ζε ρξψκαηα 

πνπ ζπκίδνπλ Διιάδα θαη αλαδεηθλχνπλ ηελ αμεπέξαζηε νκνξθηά ηνπ μχιηλνπ ζθάθνπο. 

 

 

Εικόνα 6.261: Γηαθξίλεηαη ε θακππιφηεηα απφ ηελ πιψξε σο ηελ πξχκε ηνπ ηξεραληεξηνχ, απαξαίηεηε πξνδηαγξαθή γηα θαΐθη 

ηχπνπ ηξεραληεξηνχ. 
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6.13 Σειηθή κνξθή ηξεραληεξηνύ «Γεκήηξηνο» 

Ο πην ζπλεζηζκέλνο ηχπνο γάζηξαο πνπ εμαθνινπζεί λα ρηίδεηαη ζην Αηγαίν έσο ηηο 

κέξεο καο, είλαη ην ηξεραληήξη. Σα πεξηζζφηεξα έρνπλ ζήκεξα νιηθφ κήθνο 8-15 κέηξα θαη 

βάξνο 5-50 ηφλνπο. Σν ηξεραληήξη καο έρεη απνθηήζεη ηελ ηειηθή ηνπ κνξθή θαη αλακέλεη ηελ 

θαζέιθπζε ηνπ. Ζ επηινγή ησλ ρξσκάησλ, θαζαξά ειιεληθά θαη λεζηψηηθα ρξψκαηα 

αλαδεηθλχνπλ ηελ νκνξθηά ηνπ μχιηλνπ ζθάθνπο θαη ην ηαιέλην ηνπ θαξαβνκαξαγθνχ, θ. 

Βιάκε. 

 

Εικόνα 6.262: Σν ηξεραληήξη «Γεκήηξηνο» ιίγεο ψξεο πξηλ παξαδνζεί ζηνπο ηδηνθηήηεο ηνπ. ηελ πιψξε ηνπ δηαθξίλεηαη ην 

ζηληάιν ηνπ θαξαβνκαξαγθνχ θ. Βιάκε.    

Κάζε θαξαβνκαξαγθφο έρεη ην δηθφ ηνπ ζήκα θαηαηεζέλ. πλήζσο ραξάζζεηαη ζην 

παξαπέην ηνπ ζθάθνπο θαη ζηελ ζέζε ηεο πιψξεο. Σν ζχκβνιν απηφ απνηειεί ηελ λαππεγηθή 

ηνπ ηαπηφηεηαο θαη νλνκάδεηαη ζηληάιν.  

 

 

Εικόνα 6.263: Ζ πιψξε ηνπ ηξεραληεξηνχ, δηαθξίλεηαη ε αξηηφηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ην ζπλζέηνπλ. Οη ρξσκαηηθέο επηινγέο 

ησλ ηδηνθηεηψλ αλαδεηθλχνπλ ηελ νκνξθηά ηνπ ηξεραληεξηνχ θαη θάζε ζηνηρείνπ μερσξηζηά.  
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                           Εικόνα 6.264: Ζ  γέθπξα ζηελ ηειηθή ηεο κνξθή θαη ην ηακπνχθην ηεο εηζφδνπ ζην ακπάξη. 

 

       

Εικόνα 6.265:                                                    Εικόνα 6.266: 

Σν κεγάιν άλνηγκα ζηα πιατλά ηεο θνπβέξηαο ηνπ πινηαξίνπ εμαζθαιίδεη αζθαιή θαη άλεηα επαγγεικαηηθά ηαμίδηα ζηνπο 

ηδηνθηήηεο ηνπ θατθηνχ. 

 



Πηπρηαθή εξγαζία ηεο Γαθλά Υξπζάλζεο 

 190 

2011 

 

Εικόνα 6.267: Σν εζσηεξηθφ ηεο γέθπξαο ηνπ ζθάθνπο, θαηαζθεπαζκέλν εμ’ νινθιήξνπ απφ θφληξα πιαθέ ζαιάζζεο, ελψ ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ δαπέδνπ δηαθξίλεηαη ε κεραλή ηνπ. 

 

 

Εικόνα 6.268: Απαξαίηεηνο ζσζηηθφο εμνπιηζκφο θάζε πιενχκελνπ. 
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Εικόνα 6.269: Σν άςνγν θηλίξηζκα αλαδεηθλχεη ηελ νκνξθηά ηνπ μχινπ ζαλ πιηθνχ αιιά θαη ην ηαιέλην ηνπ θ. Βιάκε ζηελ 

μπινλαππεγηθή. 

 

         

                                            Εικόνα 6.270:                                                         Εικόνα 6.271: 

Ζ πιψξε ηνπ θατθηνχ (δεμηά ) θαη ε πξχκε ηνπ. 
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                             Εικόνα 6.272: Γηαθξίλεηαη ε πξνπέια ηνπ ηξεραληεξηνχ θαη ην θάησ κέξνο ηνπ πεδαιίνπ ηνπ. 

 

     

Εικόνα 6.273:                                             Εικόνα 6.274: 

     Ζ πξχκε ηνπ πιενχκελνπ, δηαθξίλνληαη ην θνξάθη ηεο θαη ην κνπζηάθη ηεο, θαζψο θαη ην αλψηεξν κέξνο ηνπ πεδαιίνπ. 

 



Πηπρηαθή εξγαζία ηεο Γαθλά Υξπζάλζεο 

 193 

2011 

 

Εικόνα 6.275: Πιάγηα φςε ηνπ ηξεραληεξηνχ, δηαθξίλνληαη ηα κπαιφληα ηνπ πνπ ην πξνζηαηεχνπλ θαηά ηελ πξφζδεζή ηνπ απφ 

ηνλ κφιν ηεο καξίλαο αιιά θαη απφ παξάπιεπξα θαΐθηα. 

 

 

Εικόνα 6.276: Σν ηξεραληήξη καο έρεη κεηαθεξζεί ζηνλ εμσηεξηθφ ρψξν ηνπ ηαξζαλά αλακέλνληαο ηελ κεηαθνξά ηνπ ζην 

θαξλάγην ηεο χξνπ. 

 

         ήκεξα, πνπ θαλέλαο «δελ έρεη ην ρξφλν λα ηαμηδέςεη ην μχιηλν, νχηε ηφπν λα ην αξάμεη 

γηα λα ην θηηάμεη, νχηε ρξήκα λα ην ζπληεξήζεη», νη ηειεπηαίνη άλεξγνη θαξαβνκαξαγθνί 

ηξηγπξλνχλ ζαλ θαληάζκαηα ζηα θαξλάγηα πνπ έρνπλ απνκείλεη. Γίλνπλ ζπκβνπιέο, ρατδεχνπλ 

ηα ζθαξηά θαη θακηά θνξά θξπθνθνηηάδνπλ θηφιαο, ρσξίο λα έρνπλ πηα ιφγν, γηαηί πνχ μέξεηο; 

Μπνξεί θάπνηε ν θφζκνο λα «μππλήζεη» θαη λα θαηαιάβεη φηη ε ηέρλε πνηέ δελ ρξεηαδφηαλ λα 

είλαη πξαθηηθή. Άιισζηε ην πιαζηηθφ, φπσο ιέλε νη παιηνί, δελ είλαη ηέρλε. Απφ απηφ ην 

«πξάγκα» θηηάρλνπλε ηάπεξ θαη γαιφηζεο. Όρη πιενχκελα! 

Γηψξγνο Φξαληδεζθάθεο 
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                  Εικόνα 6.277: Λήςε απφ καθξηά. Ο ρψξνο πνπ ζηεγάδεηαη ν ηαξζαλάο ηνπ θ. Βιάκε θαη ην ηξεραληήξη καο. 

   

Εικόνα 6.278: Πιάγηα φςε ηξεραληεξηνχ. 

 

Εικόνα 6.279: Σειεπηαίεο «πηλειηέο» ζην ηξεραληήξη απφ ην ζπλεξγείν ηνπ ηαξζαλά. 
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Εικόνα 6.280: 

Σν ηξεραληήξη θαηαζθεπαζκέλν κεηά ην πέξαο φισλ ησλ εξγαζηψλ. Λίγε ψξα πξηλ ηελ θαζέιθπζε ηνπ, ν θαξαβνκαξαγθφο θαη ν 

βνεζφο ηνπ ειέγρνπλ ηηο ηειεπηαίεο ιεπηνκέξεηεο. 

 

6.14  Καζέιθπζε ηξεραληεξηνύ 

          Ζ  πξψηε κέξα ηνπ ζθαξηνχ ζηε ζάιαζζα ήηαλ θαη ε κνλαδηθή αξγία γηα ην θαξλάγην. 

Καη νη παιηνί ιέλε φηη ηε ζηηγκή πνπ ην ζθάθνο γιηζηξνχζε ζαλ ςάξη ζηε ζάιαζζα, έθαλε 

έλα πεξίεξγν ηξίμηκν, ιίγν πεξηπαηθηηθφ, ιίγν πεξήθαλν…« Σν ζθαξί ζηέιλεη έλα γεηα ζνπ! 

ζηνλ πξσηνκάζηνξα ηνπ. Έηζη, θάζε ζθαξί πνπ έπεθηε ζηε ζάιαζζα, κηινχζε. Καη κε ηηο 

μερσξηζηέο γξακκέο ηνπ γηλφηαλ «ηειάιεο» γηα ηε ράξε, ην κεξάθη θαη ηελ θαιιηηερληθή 

επαηζζεζία ηνπ ηερλίηε πνπ ην έρηηζε.       

 ήκεξα ε θαζέιθπζε ελφο λένπ ζθαξηνχ δελ θαίλεηαη λα έρεη δηαθνξεηηθφ ραξαθηήξα. 

Ζ θαζέιθπζε ηνπ λένπ ζθάθνπο απνηειεί μερσξηζηή κέξα θαη φινη αδεκνλνχλ γηα απηήλ. Ζ 

θαηαζθεπή ηνπ ζθάθνπο δηήξθεζε πεξίπνπ ηέζζεξηο κήλεο θαη θάζε κέξα πνπ πεξλνχζε είρε 

ηε δηθή ηεο μερσξηζηή ηδηφηεηα. Ζ πνιππινθφηεηα ηεο θαηαζθεπήο θαη ε ηδηαίηεξε κνξθή 

πνπ απνθηά θάζε θνκκάηη μχινπ, ζε πξνθαιεί λα ζαπκάζεηο ηνπο αλζξψπνπο πνπ εξγάδνληαη 

ζηνπο ηαξζαλάδεο.  

 

Εικόνα 6.281: 

Λφγσ ηεο απνκαθξπζκέλεο ζέζεο ηνπ ηαξζαλά απφ ηε ζάιαζζα, ην ηξεραληήξη ζα ξπκνπιθεζεί γηα ηελ θαζέιθπζή ηνπ.   



Πηπρηαθή εξγαζία ηεο Γαθλά Υξπζάλζεο 

 196 

2011 

ηηο 23 Ηνπλίνπ ηνπ 2010 θαη εκέξα Σεηάξηε νξίζηεθε ε εκέξα θαζέιθπζεο ηνπ 

ηξεραληεξηνχ. Ο ηαξζαλάο ηνπ θ. Βιάκε απέρεη ιίγα ρηιηφκεηξα απφ ηε ζάιαζζα θαη απφ ην 

ζεκείν φπνπ ζα γίλεη ε θαζέιθπζε ηνπ ηξεραληεξηνχ, γη’ απηφ ην ηξεραληήξη ζα ξπκνπιθεζεί 

γηα λα θηάζεη ζηνλ πξννξηζκφ ηνπ. Απφ ηηο πξψηεο πξσηλέο ψξεο ν ίδηνο θαη ν βνεζφο ηνπ 

εθηεινχλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο, ψζηε λα «πξνεηνηκάζνπλ» ην ηξεραληήξη, γηα ηελ 

πξψηε ηνπ «βνπηηά» ζηε ζάιαζζα. ην ρψξν ηνπ ηαξζαλά βξίζθνληαη νη ηδηνθηήηεο ηνπ 

ηξεραληεξηνχ, ν κεραληθφο ηνπ ζθάθνπο αιιά θαη πνιινί θίινη ηνπ ίδηνπ ηνπ 

θαξαβνκαξαγθνχ θαη ησλ ηδηνθηεηψλ. «Ζ ραξά είλαη κεγάιε θαη θηάλεη γηα φινπο». Ήηαλ ε 

πξψηε θνξά πνπ ζπκκεηείρα ζε κηα ηέηνηα δηαδηθαζία θαη νκνινγψ πσο ηα ζπλαηζζήκαηα 

είλαη πνιχ έληνλα θαη αηζζάλεζαη πσο ην θαΐθη πνπ ζα «πέζεη» ζηε ζάιαζζα, είλαη δηθφ ζνπ..   

 

 

Εικόνα 6.282: 

Λίγε ψξα πξηλ ην ηξεραληήξη αγγίμεη ηελ αικχξα ηεο ζάιαζζαο. 

Ζ εηθφλα ελφο ηξεραληεξηνχ 9,5  κέηξσλ, πάλσ ζε έλα ηξέηιεξ θαη ξπκνπιθνχκελν 

απφ έλα θνξηεγφ, δελ απνηειεί θαζεκεξηλή εηθφλα. Πξαγκαηηθά ε δηαδηθαζία απηή ζα κείλεη 

αλεμίηειε ζηε κλήκε κνπ θαη θαηαρσξήζεθε ζηηο πην φκνξθεο ζθελέο πνπ έρσ βηψζεη σο 

ηψξα.             

 Ο θαζέλαο πνπ ζπκκεηείρε ζηελ δηαδηθαζία απηή είρε ζεκαληηθφ θαη θαζνξηζηηθφ 

ξφιν. Ζ ζσζηή ηνπνζέηεζε ηνπ ζθάθνπο επάλσ ζην ηξέηιεξ απφ ηνλ θαξαβνκαξαγθφ θαη ηνλ 

βνεζφ ηνπ, ε πξνζεθηηθή νδήγεζε ηνπ νδεγνχ ηνπ θνξηεγνχ, θαζψο ν δξφκνο είρε κεγάιεο 

θαη απφηνκεο ζηξνθέο, ν βνεζφο πνπ βξίζθνληαλ πάλσ ζην ηξεραληήξη θαη έιεγρε ηα ζεκεία 

ηνπ δξφκνπ, σο ηνλ άλζξσπν πνπ βξίζθνληαλ κπξνζηά απφ ην ηξεραληήξη θαη ζηακαηνχζε 

ηελ θπθινθνξία, φπνπ ρξεηάδνληαλ. Καη πίζσ φινη εκείο, πνπ παξαθνινπζνχζακε κε έλα 
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πιαηχ ρακφγειν ηελ πνξεία ηνπ ηξεραληεξηνχ, πξνο ηελ «ειεπζεξία» ηνπ. Φηάζακε ζην 

ιηκαλάθη ηνπ θαξλάγηνπ ηεο χξνπ θαη φια ήηαλ έηνηκα γηα ηελ θαζέιθπζε ηνπ ηξεραληεξηνχ.  

 

 

Εικόνα 6.283: 

Καζέιθπζε ηξεραληεξηνχ. 

 Σν ηξεραληήξη άγγημε ηε ζάιαζζα ηηο πξψηεο απνγεπκαηηλέο ψξεο, ήηαλ 16.23 κκ. 

θαη αθνχ πξψηα έγηλε ν απαηηνχκελνο έιεγρνο απφ ηνλ κεραληθφ ηνπ ζθάθνπο, «ζαιηάξακε» 

φινη κέζα ζην ηξεραληήξη γηα κηα δνθηκαζηηθή βφιηα θαη ηνλ απνραηξεηηζκφ ηνπ ζθαξηνχ, 

αθνχ ην ίδην απφγεπκα ην ηξεραληήξη ζα ηαμίδεπε κε ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπ γηα ηελ δεχηεξε 

παηξίδα ηνπ, ηελ Κάξπζην.  
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Εικόνα 6.284: 

Καζέιθπζε ηξεραληεξηνχ. 

 

 

 

Εικόνα 6.285: 

Καζέιθπζε ηξεραληεξηνχ. 
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Εικόνα 6.286: 

Καζέιθπζε ηξεραληεξηνχ. 

 

 

 

Εικόνα 6.287:  

Καζέιθπζε ηξεραληεξηνχ. 
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Εικόνα 6.288:  

Καζέιθπζε ηξεραληεξηνχ. 

 

  

Εικόνα 6.289:  

Καζέιθπζε ηξεραληεξηνχ. 

 

 

Εικόνα 6.290:  

Καζέιθπζε ηξεραληεξηνχ. 
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Εικόνα 6.291: Ο κεραλνιφγνο ηνπ ζθάθνπο θαη ν ειεθηξνιφγνο ειέγρνπλ φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ηξεραληεξηνχ. 

 

 

Εικόνα 6.292:  

Πιαγηνδέηεζε. 

     

Εικόνα 6.293:                                                                     Εικόνα 6.294:  

Έιεγρνο ζηηο  ζεληίλεο ηνπ θατθηνχ δειαδή  ζην θαηψηαην δηακέξηζκα ηνπ ζθάθνπο, ζην νπνίν ζπλαληψληαη νη δπν πιεπξέο ηνπ. 

ην ρψξν απηφ θαηαιήγνπλ νπνηαδήπνηε χδαηα έρνπλ εηζρσξήζεη ζην θχηνο. Σα χδαηα απηά νλνκάδνληαη ζεληηλφλεξα θαη 

έρνπλ ραξαθηεξηζηηθή δπζνζκία.  
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6.15 πκπεξάζκαηα από ηελ ζπκκεηνρή κνπ ζηελ θαηαζθεπή ηνπ     

ηξεραληεξηνύ 

 πλείδεζε θαη επαγγεικαηηζκφο. 

 Απαηηνπκέλε γλψζε θαη εκπεηξία. 

 Οξγάλσζε θαη ππεπζπλφηεηα. 

 Δθαξκνγή λέσλ πιηθψλ, πξντφληα μχινπ γηα βειηίσζε θαηαζθεπψλ. 

 Φεξεγγπφηεηα θαη αμηνπηζηία ηνπ ίδηνπ ηνπ μπινλαππεγνχ. 

 Οκαδηθφηεηα θαη ζπλεξγαζία ηερληηψλ κε ζρεηηθέο εηδηθφηεηεο. 

 Γελ απαηηείηαη κεγάινο αξηζκφο εξγαιείσλ θαη κεραλεκάησλ εθηφο ησλ βαζηθψλ εξγαιείσλ 

ηνπ μπινλαππεγνχ φηαλ ππάξρεη γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ. 

 εβαζκφο ζηελ παξάδνζε θαη ηε κνξθνινγία ησλ μχιηλσλ ζθαθψλ. 

 Σήξεζε πξνδηαγξαθψλ ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ ζθάθνπο ζηε ζάιαζζα.  

 

Δληππώζεηο από ηελ ζπκκεηνρή κνπ ζηελ θαηαζθεπή ηνπ ηξεραληεξηνύ ζην 

λαππεγείν ηνπ Αζ. Βιάκε 

Πέξαζαλ θηφιαο 2 ρξφληα φηαλ καδί κε ηνλ θαζεγεηή κνπ θ. Μαληάλε Γηψξγν 

επηιέμακε ην ζέκα ηεο πηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο. Αξρηθφο ζθνπφο ήηαλ λα παξνπζηάζνπκε ηα 

πξνβιήκαηα ηνπ θιάδνπ ηεο μπινλαππεγηθήο θαη λα αλαδείμνπκε ηνπο ιφγνπο,  πνπ ρξφλν κε 

ηνλ ρξφλν εμαθαλίδνπλ απφ ηνλ ράξηε ησλ παξαδνζηαθψλ επαγγεικάησλ ηελ μπινλαππεγηθή 

ζην ρψξν ηεο Διιάδαο.         

 Λφγσ ηεο θαηαγσγήο κνπ απφ ην λεζί ηεο χξνπ, λεζί κε κεγάιε ηζηνξία θαη 

ζεκαληηθή ζπκβνιή ζηνλ ηνκέα ηεο μπινλαππεγηθήο, ζεψξεζα φηη ην ζέκα απηφ κε αθνξά 

θαη κπνξεί λα ζεσξεζψ νλεηξνπφινο αιιά καδί κε ηνλ θαζεγεηή κνπ πηζηέςακε, φηη 

κπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε θαη εκείο έλα κηθξφ ιηζαξάθη ζηελ αλάδεημε απηνχ ηνπ πινχηνπ 

θαη λα αθνπζηεί θαη ε δηθή καο ε θσλή. Μηα θσλή πνπ ιέεη πσο ην επάγγεικα ηνπ 

μπινλαππεγνχ είλαη αθφκα εδψ θαη έρεη λα παξνπζηάζεη ζνβαξφ θαη ζεκαληηθφ έξγν ζε 

απηήλ ηελ επνρή πνπ φια ηζνπεδψλνληαη ζην φλνκα ηνπ κνληεξληζκνχ θαη ηνπ θέξδνπο. 

 Ζ θαηαγξαθή ησλ ζηαδίσλ θαηαζθεπήο ελφο μχιηλνπ παξαδνζηαθνχ πινηαξίνπ ήηαλ 

θαη γηα ηνπο δπν αλαπάληερε. Οη  πξψηεο κνπ ζπλαληήζεηο κε ηνπο μπινλαππεγνχο ηεο χξνπ 

θαη έπεηηα ησλ δηθψλ ηνπο ιεγνκέλσλ έκνηαδε κε καθξηλφ φλεηξν. Ζ πξαθηηθή εθαξκνγή 

απηήο ηεο ηδέαο έιαβε ηέινο ζηα πξψηα θηφιαο βήκαηα κνπ. ρεδφλ φινη νη μπινλαππεγνί ηεο 

χξνπ βξέζεθαλ πξφζπκνη λα ζπκβάινπλ ζηελ εξγαζία απηή αιιά κε έλα αηληγκαηηθφ 

ρακφγειν κε παξέηξεπαλ ζε άιιεο δηαδηθαζίεο, φπσο ηελ ζπληήξεζε ησλ πινηαξίσλ ή ηελ 
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επηζθεπή ηνπο θαη φρη αδηθαηνιφγεηα αθνχ  απηέο νη εξγαζίεο ζπληεξνχλ ηνπο ηαξζαλάδεο 

ηνπ λεζηνχ, ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Γελ ζα παξαιείςσ λα αλαθέξσ ηελ πξψηε κνπ 

επίζθεςε ζε έλαλ απφ ηνπο πξψηνπο ηαξζαλάδεο ηεο χξνπ, ηνλ ηαξζαλά ηνπ Αζ. Βιάκε απφ 

φπνπ θαη ζπιιέρζεθε ην πιηθφ ηεο ελφηεηαο απηήο, φηαλ βξέζεθα έθπιεθηε ζε κηα εηθφλα 

πνπ δελ άξκνδε ζε ρψξν λαππεγείνπ. ε έλα ρψξν πνπ έρεη ζθαξψζεη θάπνηα απφ ηα 

νκνξθφηεξα ειιεληθά πινηάξηα, ν μπινλαππεγφο «ζθάξσλε» εζσηεξηθέο πφξηεο νηθίαο! Καη 

ην αλαθέξσ απηφ φρη γηαηί ππνηηκψ ηελ θαηαζθεπή πνξηψλ αιιά γηαηί ε εηθφλα δελ ηαίξηαδε 

κε ηνλ ρψξν, ην ρψξν ηνπ ηαξζαλά. Αηζζάλζεθα άβνια φηαλ έπξεπε λα ηνπ εμεγήζσ ηνλ 

ιφγν γηα ηνλ νπνίν παξεπξηζθφκνπλ εθεί. Λίγνπο κήλεο αξγφηεξα ελεκεξψζεθα απφ ηνλ ίδην 

πσο ζα ζθαξψζεη ην πξψην ζθάθνο κεηά απφ έλα ρξφλν θαη έηζη ζα γηλφκνπλ ζεαηήο θαη 

κάξηπξαο κηαο ηφζν ζπνπδαίαο εξγαζίαο.        

 ίγνπξα ε παξνπζίαζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη ν θιάδνο έρεη εμ’ αξρήο 

πξσηαξρηθή ζεκαζία ζηελ εξγαζία απηή, αιιά θαη ε θαηαγξαθή ησλ ζηαδίσλ παξαγσγήο 

ελφο μχιηλνπ ζθάθνπο ζε έλαλ παξαδνζηαθφ ηαξζαλά ζην έηνο 2011 έρεη ζεκαληηθφ 

ραξαθηήξα. Με ιχπε κνπ ζα θαηαζέζσ φηη ίζσο δελ έρνπκε ζην κέιινλ απηή ηελ επθαηξία.

 Κίλεηξν απηήο ηεο εξγαζίαο ήηαλ ε πεξάησζε ησλ ζπνπδψλ κνπ ζην Σκήκα 

ρεδηαζκνχ θαη Σερλνινγίαο Ξχινπ Καη Δπίπινπ ηνπ ΣΔΗ Λάξηζαο, ε νπνία απνηέιεζε 

ζεκαληηθφ κέζνλ απνθφκηζεο πιεξνθνξηψλ θαη γλψζεσλ πάλσ ζηνλ ηνκέα ηεο 

μπινλαππεγηθήο. Κάηη ην νπνίν αγάπεζα αιιά θαη εθηίκεζα πάξα πνιχ, αηζζαλφκελε 

ηαπηφρξνλα πνιχ ηπρεξή! 
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Κεθάιαην 7 

πκπεξάζκαηα 
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7. πκπεξάζκαηα         

Δμαηηίαο ηεο θαηαγσγήο κνπ απφ ην λεζί ηεο χξνπ, λεζί κε κεγάιε ηζηνξία θαη 

ζεκαληηθή ζπκβνιή ζηνλ ηνκέα ηεο μπινλαππεγηθήο, ζεψξεζα φηη ην ζέκα απηφ κε αθνξά 

θαη κπνξεί λα ζεσξεζψ νλεηξνπφινο αιιά καδί κε ηνλ θαζεγεηή κνπ πηζηέςακε φηη 

κπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε θαη εκείο έλα κηθξφ ιηζαξάθη ζηελ αλάδεημε απηνχ ηνπ πινχηνπ 

θαη λα αθνπζηεί θαη ε δηθή καο ε θσλή. Μηα θσλή πνπ ιέεη πσο ην επάγγεικα ηνπ 

μπινλαππεγνχ είλαη αθφκα εδψ θαη έρεη λα παξνπζηάζεη ζνβαξφ θαη ζεκαληηθφ έξγν ζε 

απηήλ ηελ επνρή πνπ φια ηζνπεδψλνληαη ζην φλνκα ηνπ κνληεξληζκνχ θαη ηνπ θέξδνπο. 

 ε κία θνηλσλία πνπ θαηαβάιιεη κεγάιε πξνζπάζεηα λα απνθνπεί απφ ηηο ξίδεο ηεο, 

ζε έλαλ ιαφ πνπ παξακεξίδεη επηκειψο ηηο παξαδφζεηο ηνπ θαη δίλεη αμία κφλν ζε φηη 

πξνβάιιεηαη ζηηο 49άξεο νζφλεο ηνπ ζαινληνχ ηνπ, δελ επηθπιάζζεηαη ηίπνηε άιιν παξά ε 

εμαθάληζε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηνπ, θαη ησλ αμηψλ ηνπ.    

 Ννκίδσ πσο θάπνηνη δηαβάδνληαο απηφ ην θείκελν ζα κε ζεσξήζνπλ ππεξβνιηθή θαη 

ηζνπεδσηηθή θαη πηζαλφλ λα κελ βξίζθνπλ άκεζε ζπζρέηηζε κε ηνλ ηίηιν ηεο εξγαζίαο απηήο. 

Αιιά αο αλαινγηζηνχκε πνηα είλαη ε πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο Διιάδαο; Θα αληηιεθζνχκε φηη 

ε Διιάδα είλαη ε κπξσδηά ηεο ζάιαζζάο ηεο, ηα δίρηπα ησλ ςαξάδσλ πνπ απιψλνληαη ζηηο 

καξίλεο ησλ λεζηψλ ηεο, ε νζκή ηνπ ππξσκέλνπ πεινχ απφ ηα εξγαζηήξηά ηεο, νη γπλαίθεο 

ηεο πνπ χθαηλαλ πνιχρξσκα πθαληά ζηνπο αξγαιεηνχο. Πσο ζα κπνξνχζε, ινηπφλ λα 

απνπζηάδεη απφ ηελ εηθφλα ηεο, ε εηθφλα ησλ αλζξψπσλ πνπ πειεθάλε ηα ζηξαβφμπια ησλ 

πεχθσλ κε ηα ζθεπάξληα ηνπο ζηνπο φξκνπο ησλ λεζηψλ ηεο;     

 ηελ εμέιημε απηήο ηεο εξγαζίαο ζπλάληεζα θαη αληάιιαμα απφςεηο κε αλζξψπνπο 

πνπ έρνπλ κεξάθη γηα ηα μχιηλα ζθάθε, ζα κπνξνχζα λα ραξαθηεξίζσ απηήλ ηελ ζρέζε, 

ζρεδφλ εξσηηθή. Αληηιήθηεθα ηελ αγσλία ηνπο γηα ην αχξην, ην δηθφ ηνπο κέιινλ αιιά 

πεξηζζφηεξν ην κέιινλ ησλ παηδηψλ ηνπο, ησλ ζθαξηψλ ηνπο. Σα μχιηλα ζθαξηά ρξφλν κε ην 

ρξφλν ιηγνζηεχνπλ, κεηψλνληαη νη ζέζεηο ηνπο ζηηο καξίλεο θαη αληηθαζηζηνχληαη απφ 

πιαζηηθά, ράλνληαο ηελ αμία ηνπο.         

 ηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο απηήο ζπλαλαζηξάθεθα κε θαξαβνκαξαγθνχο ηεο χξνπ 

θάζε ειηθίαο θαη θάζε έλαο απφ απηνχο αληηπξνζσπεχεη κηα γεληά, θάπνηνη απφ απηνχο ίζσο 

ηελ ηειεπηαία. ινη είδαλ ηελ μπινλαππεγηθή ζην απφγεηφ ηεο θαη ηψξα κέλνπλ ζεαηέο ηεο 

παξαθκήο ηεο.  



Πηπρηαθή εξγαζία ηεο Γαθλά Υξπζάλζεο 

 206 

2011 

Απηφ πνπ έγηλε ζηε χξν πξηλ απφ 100-150 ρξφληα δελ έγηλε πνπζελά αιινχ. ηε 

χξν μαλαγελλήζεθε ε Διιάδα, είρε πεη ν Διεπζέξηνο Βεληδέινο, αλαθεξφκελνο θπζηθά ζηελ 

άξηζηε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ λεζηνχ, βαζηδφκελε ζηε λαπηηιηαθή θαη εκπνξηθή ηεο 

δξαζηεξηφηεηα. Καη ηψξα αλαξσηηέκαη πνηα ζα ήηαλ ε άπνςή ηνπ, αλ έβιεπε ηελ θαηάζηαζε 

πνπ επηθξαηεί ζηε χξν αιιά θαη ζε νιφθιεξε ηελ Διιάδα.     

 ε πνηνλ αλαινγεί, άξαγε, ην κεγαιχηεξν κεξίδην επζχλεο γηα ηελ πθηζηάκελε 

θαηάζηαζε ηνπ θιάδνπ ηεο μπινλαππεγηθήο. Να αθνξά ζηηο  ελέξγεηεο ηνπ ίδηνπ ηνπ θξάηνπο 

καο; ηηο απνθάζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο; ηνπο ίδηνπο ηνπο θαξαβνκαξαγθνχο; ηελ 

ίδηα ηελ επνρή ηνπ εθκνληεξληζκνχ θαη ηνπ δήζελ εθζπγρξνληζκνχ;  

 

7.1 Παξαδνζηαθά ζθάθε θαη Πνιηηεία 

Σν μχιηλν ζθάθνο απεπζχλεηαη πιένλ ζε επαγγεικαηίεο ςαξάδεο θαη ζε πην κηθξφ 

πνζνζηφ, ζε θάπνηνπο κεξαθιήδεο ηεο ζάιαζζαο. Αθφκα φκσο θαη απηνί έρνπλ ιηγνζηέςεη. 

Γηάθνξεο ηαθηηθέο ηνπ θξάηνπο θαη ε θαηαζηξνθή ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο έρνπλ 

κεηψζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηνλ αξηζκφ ηνπο.      

 Πξέπεη λα αλαγλσξίζνπκε πσο ε μπινλαππεγηθή ηεο Διιάδαο ζηεξίρζεθε ζηα 

παξαδνζηαθά ζθάθε κε ζθνπφ ηελ αιηεία. Αλ θαη ε μπινλαππεγηθή έρεη επηβηψζεη ηεο 

εμαθάληζεο πνιιψλ παξαδνζηαθψλ επαγγεικάησλ, ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ν 

θιάδνο ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα απνηεινχλ άκεζε απεηιή αθφκα θαη γηα ηελ χπαξμή ηεο ζηα 

επφκελα ρξφληα. Σελ κεγαιχηεξε επζχλε θέξεη ην θξάηνο πνπ επηβάιιεη ηαθηηθέο θαη 

θηηάρλεη λνκνζεζίεο γηα έλαλ νιφθιεξν θιάδν πνπ θαιά θαιά δελ γλσξίδεη. Οη λφκνη ηνπ  

ίδηνπ  ηνπ θξάηνπο θαηέζηεζαλ ηελ ρξπζή επνρή ηεο μπινλαππεγηθήο ζηηο δεθαεηίεο ηνπ ’80 

θαη ηνπ ’90 θαη  ε δηθή ηνπ απνπζία, ηψξα, ηελ νδεγνχλ ζηελ εμαθάληζε.    

 Παλ κέηξνλ άξηζηνλ, έιεγαλ νη αξραίνη εκψλ πξφγνλνη αιιά νη θεξφκελνη απφγνλνη 

ησλ αξραίσλ Διιήλσλ δελ θαίλεηαη λα ην ηήξεζαλ νχηε ζηνλ ηνκέα απηφλ. Ζ πξνηξνπή ηνπ 

θξάηνπο γηα έθδνζε επαγγεικαηηθήο άδεηαο αιηείαο, ζπλεπψο θαη επαγγεικαηηθή άδεηα 

ζθάθνπο νδήγεζαλ ηελ μπινλαππεγηθή ζην απφγεηφ ηεο, ηα ηειεπηαία 50 ρξφληα. Ο θαζέλαο 

κπνξνχζε λα έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ επαγγεικαηηθή άδεηα ζθάθνπο ρσξίο θαλέλαλ πεξηνξηζκφ 

θαη θακία δπζθνιία. Απηφ είρε ζεηηθφηαην απνηέιεζκα γηα ηα θαξλάγηα αιιά ν αιηεπηηθφο 

ζηφινο απμήζεθε ζε ζεκείν θνξεζκνχ, κε αλεπαλφξζσηεο θαη δεκηνγφλεο ζπλέπεηεο γηα ηνλ 

ζαιάζζην πινχην.           

 Έηζη, ε Δπξσπατθή Έλσζε επηδφηεζε ηνπο επαγγεικαηίεο ςαξάδεο γηα ηελ 
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θαηαζηξνθή ησλ ζθαθψλ ηνπο, κε ζθνπφ ηελ κείσζε ηνπ αιηεπηηθνχ ζηφινπ θαη ηελ 

πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο. Σν δέιεαξ ήηαλ έλα κεγάιν νηθνλνκηθφ θαη 

ζεβαζηφ πνζφ.           

 χκθσλα κε πξηαλνχο θαξαβνκαξαγθνχο, απηή ε ελέξγεηα ήηαλ «εγθιεκαηηθή» γηα 

ηελ ηζηνξία ηεο παξαδνζηαθήο μπινλαππεγηθήο. Υαξαθηεξηζηηθά είπαλ θάπνηνη απφ απηνχο: 

ζθάθε άγγεινη –δηακάληηα ηεο ηζηνξίαο έγηλαλ ρίιηα θνκκάηηα αληί λα έρνπλ ζέζε ζε κνπζείν. 

Ηζηνξίεο ιέλε φηη νη ηδηνθηήηεο παξαζχξζεθαλ ιφγσ ησλ ρξεκαηηθψλ απνδνρψλ αιιά φηαλ 

ζπλεηδεηνπνίεζαλ ηη είραλ θάλεη καξάδσζαλ θαη πέζαλαλ καδί κε ην ζαιαζζηλφ ζθαξί ηνπο. 

 Δθηφο ηεο πνιηηηζκηθήο ζεκαζίαο, απηή ε ελέξγεηα έθεξε θαη νηθνλνκηθή δπζρέξεηα 

ζηνπο ηαξζαλάδεο φζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ηεο ζπληήξεζεο ή ηεο επηζθεπήο ησλ ζθαθψλ. 

Υαξαθηεξηζηηθά είπαλ: ε ελέξγεηα, απηή ηνπ θξάηνπο καο έδσζε κηα δπλαηή βνιή θαη καο 

έζπξσμε αθφκα πην βαζηά. Ζ άπνςε ησλ μπινλαππεγψλ ζην ζέκα απηφ είλαη φηη ήηαλ άζθνπν 

θαη κάηαην, αθνχ ν κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο παξέκελε ζηα ρέξηα ηνπ ηδηνθηήηε θαη ην κφλν 

πνπ θαηαζηξέθνληαλ ήηαλ ην μχιηλν ζθαξί. Οπφηε κε ηελ απφθηεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ πνζνχ 

ππήξρε ε δπλαηφηεηα λα θηηαρηεί λέν ζθάθνο κε ιηγφηεξα ρξήκαηα, απηφ βέβαηα ήηαλ θαη ην 

δέιεαξ. Ο ζηφρνο λα κεησζεί ν αιηεπηηθφο ζηφινο απνηχγραλε, ην κφλν πνπ πινπνηήζεθε 

ήηαλ ε απψιεηα ζεκαληηθψλ έξγσλ ηέρλεο ζηνλ ηνκέα ηεο μπινλαππεγηθήο. Σειηθά ήηαλ 

απηφο ν κφλνο ζθνπφο ηεο θαηαζηξνθήο ησλ μχιηλσλ ζθαξηψλ ή ήηαλ άιιε κηα θαζνξηζηηθή 

ελέξγεηα γηα λα ζηξέςεη ην αγνξαζηηθφ θνηλφ ζηα πιαζηηθά ζθάθε; Καη ζε απηφ ζα κείλσ 

ιίγν παξαπάλσ.           

 Απφ ηηο ζπδεηήζεηο κε ηνπο μπινλαππεγνχο ηεο χξνπ αληηιήθζεθα πσο έλα δπλαηφ 

θχθισκα δνχιεςε πίζσ απφ φια απηά. Πνιηηηθνί παξάγνληεο θαη κεγάια επηρεηξεζηαθά 

ζπκθέξνληα ζπληέιεζαλ ζην απνηέιεζκα απηφ. ινη γλσξίδνπκε πσο ιεηηνπξγνχλ ηα 

πξάγκαηα ζηελ αγαπεκέλε καο Διιάδα. Ο ζηίρνο ηνπ αείκλεζηνπ, κεγάινπ Ραζνχιε, Άρ, 

Διιάδα ζ’ αγαπψ, πξηλ ιαιήζεηο πεηεηλφ, ηξεηο θνξέο ζε αξληέκαη… κέλεη πάληα επίθαηξνο… 

 Γηαηί θχξηνη πνιηηηθνί αθνχ ζειήζαηε λα πξνζηαηέςεηε ηνλ ζαιάζζην πινχην 

επηιέμαηε λα δηψμεηε απφ ηε ζάιαζζα ηνπο κηθξνχο ςαξάδεο θαη φρη λα θαηαξγήζεηε ηελ 

κεραλφηξαηα; Καη γηα φζνπο δελ γλσξίδνπλ ηη εζηί κεραλφηξαηα ή αλεκφηξαηα λα ζαο πσ φηη 

είλαη κεγάια ζθάθε, κε δηάθνξνπο ηδηνθηήηεο, πνπ ζαξψλνπλ θπξηνιεθηηθά ηε ζάιαζζα θαη 

ην βπζφ ηεο. Δηδηθά δίρηπα βπζίδνληαη ζηνλ ππζκέλα ηεο ζάιαζζαο θαη ζεθψλνπλ απφ πέηξεο 

σο θαη ην πιαγθηφλ γηα λα βγάιεη ην «κεξνθάκαηφ ηεο». Μφλν γηα λα βγάιεη ηα έμνδά ηεο κηα 

κεραλφηξαηα πξέπεη λα ζεθψζεη 4 ηφλνπο ςάξηα ελψ ηα θαχζηκα πνπ θαηαλαιψλεη 

αληηζηνηρνχλ ζε 1.000 ιίηξα εκεξεζίσο. ζν θαη αζηξνλνκηθνί θαη αλ θαίλνληαη νη αξηζκνί, 
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είλαη νη πξαγκαηηθνί. Γνπιεχεη κέξα-λχρηα θαη ρσξίο θαλέλα πεξηνξηζκφ ζηελ επηινγή ηνπ 

ηφπνπ. Μήπσο ινηπφλ, ζα έπξεπε λα εζηηάζνπκε ζε απηφ ην ζεκείν; 

 

7.2 ηξνθή ηνπ αγνξαζηηθνύ θνηλνύ ζηα πιαζηηθά ζθάθε  

Σε ζηξνθή ηνπ αγνξαζηηθνχ θνηλνχ ζηα πιαζηηθά ζθάθε, επηζεκαίλνπλ νη 

θαξαβνκαξαγθνί γηα ηελ αξλεηηθή εηθφλα ηνπ θιάδνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα. Ζ ηαρχηεηα πνπ 

αλαπηχζζνπλ θαη νη κηθξέο απαηηήζεηο γηα ηε ζπληήξεζή ηνπο παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε 

δηάθξηζή ηνπο απφ ηα μχιηλα ζθάθε. Απηνί είλαη νη δπν βαζηθφηεξνη ιφγνη γηα ηελ 

αληηθαηάζηαζε ησλ μχιηλσλ ζθαθψλ απφ ηα πιαζηηθά.     

 Σελ ίδηα ηελ επνρή ηελ αληηπξνζσπεχεη ε ιέμε ηαρχηεηα. ια πξέπεη λα γίλνπλ 

γξήγνξα θαη πξνπαληφο ρσξίο θφπν. Ο ρξφλνο είλαη ρξήκα, κία έθθξαζε θιηζέ ηεο επνρήο 

αιιά πνιχ εχζηνρε. Οη ψξεο εξγαζίαο είλαη πνιιέο, ν ρξφλνο πνπ απνκέλεη ειάρηζηνο θαη ν 

ζχγρξνλνο άλζξσπνο ςάρλεη ηξφπνπο θαη ιχζεηο πνπ ζα ηνπ εμνηθνλνκήζνπλ ρξφλν θαη ζα 

ηνπ απνδψζεη ηα κέγηζηα ησλ απνιαχζεσλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ.    

 Γελ είλαη ηπραία ε ιατθή ξήζε: αλ ζέιεηο λα παηδέςεηο θάπνηνλ, ράξηζέ ηνπ έλα ρσξάθη 

ή κηα μχιηλε βάξθα. Γηα λα έρεηο ζηελ θαηνρή ζνπ έλα μχιηλν ζθάθνο πξέπεη λα έρεηο κεξάθη 

γη’ απηφ, λα ην αγαπάο θαη λα ην θξνληίδεηο, λα ηνπ αθηεξψζεηο ρξφλν.    

 Ο ζχγρξνλνο άλζξσπνο πνπ ην πξννξίδεη γηα ζθάθνο αλαςπρήο, πνπ ζα ην 

ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα απνδξάζεη γηα ιίγεο ψξεο απφ ηελ ξνπηίλα ηνπ δελ ζα επηιέμεη έλα 

μχιηλν ζθάθνο, γηαηί φρη κφλν δελ θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηνπ, αιιά γηαηί ζεσξεί φηη 

πεξηζζφηεξν ηνλ επηβαξχλεη παξά ηνλ εμππεξεηεί. Παξακεξίδνληαο φκσο αθφκα θαη ηελ 

αζθάιεηά ηνπ. Αθφκα θαη έλα θνκκάηη μχιν λα βξεζεί ζηελ πνξεία ηνπ κπνξεί λα ην 

αλαηξέςεη, φηαλ έρεη αλαπηχμεη κεγάιε ηαρχηεηα.     

 Κάπνηε γηα λα βξίζθεζαη κέζα ζε έλα ζθάθνο έπξεπε λα έρεηο δνπιεηά λα θάλεηο, ιέλε 

νη παιαηφηεξνη, ηελ ζεκεξηλή επνρή πην εχθνιν θαίλεηαη λα απνθηήζεηο δίπισκα νδήγεζεο 

ζθάθνπο, παξά πνδειάηνπ. Πνιινί βέβαηα είλαη θαη νη επαγγεικαηίεο ςαξάδεο νη νπνίνη 

παξαζχξζεθαλ θαη αγφξαζαλ πιαζηηθφ ζθάθνο κε θξηηήξην ηελ ηαρχηεηα θαη ηελ κηθξή 

ζπληήξεζε. ηελ πνξεία φκσο επέζηξεςαλ ζην μχιηλν γηα ηνπο παξαθάησ ιφγνπο:  

 Σν πιαζηηθφ ζθάθνο είλαη πνιχ πην ειαθξχ απφ έλα μχιηλν κε απνηέιεζκα λα 

παξαζχξεηαη κε αλέκνπο πνπ ην μχιηλν δελ ζα επεξεαδφηαλ ιφγσ βάξνπο. Σν μχιηλν 

ζηχθεη πάλσ ζηελ ζάιαζζα φπσο ιέλε ζηελ γιψζζα ηεο ζάιαζζαο. ην κάδεκα ησλ 

δηρηπψλ ή ησλ παξαγαδηψλ κε πιαζηηθφ ζθάθνο, δελ ηνπο εμππεξεηεί.    
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 Άιινο έλαο πνιχ βαζηθφο ιφγνο είλαη ην θφζηνο ησλ θαπζίκσλ, ην νπνίν είλαη πνιχ 

κεγαιχηεξν γηα έλα πιαζηηθφ απφ έλα μχιηλν. ηαλ ην ςάξεκα γίλεηαη γηα 

βηνπνξηζηηθνχο ιφγνπο ιακβάλνληαη φια ππφςε γηαηί ε ρξήζε ηνπ ζθάθνπο γίλεηαη ζε 

θαζεκεξηλή βάζε. Δπίζεο, ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξα άηνκα, ελψ κε ην μχιηλν ζθάθνο 

κπνξεί λα δνπιέςεη θαη έλαο άλζξσπνο κφλνο ηνπ.      

 ζνλ αθνξά ην ζέκα ηεο ζπληήξεζεο, ε ζπληήξεζε ελφο πιαζηηθνχ αξθείηαη ζηελ 

παιάκε ηεο γάζηξαο, ε νπνία πξέπεη λα αθαηξεζεί θαη λα πεξαζηεί λέα. Απηφ ζίγνπξα 

είλαη κηθξφηεξν ζε βαζκφ απφ έλα μχιηλν. Θεσξείηαη ιηγφηεξε δαπαλεξή θαη ιηγφηεξν 

ρξνλνβφξα απφ ηελ ζπληήξεζε ελφο μχιηλνπ. Απηφ πνπ δελ γλσξίδνπλ φκσο πνιινί 

θάηνρνη πιαζηηθψλ ζθαθψλ είλαη φηη ην πιαζηηθφ παζαίλεη όσμωση θαη κεηά 

θαηαζηξέθεηαη ελψ ην μχιηλν δελ έρεη απηφ ην κεηνλέθηεκα. ηνπο ηαξζαλάδεο ηεο 

χξνπ βξέζεθαλ μχιηλα ζθάθε πνπ ήηαλ 45 εηψλ, ρσξίο θακία θζνξά ζηε δνκή ηνπο. 

 Άιινο  έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζηελ επηινγή ηνπ πιαζηηθνχ ζθάθνπο είλαη φηη ε 

ίδηα ρσξεηηθφηεηα πνπ νξίδεη ν λαππεγφο γηα έλα μχιηλν ζθάθνο αληηζηνηρεί ζε 

ιηγφηεξα κέηξα έλαληη ηνπ πιαζηηθνχ. Γειαδή, έλα ζθάθνο κε ρσξεηηθφηεηα 3GT 

αληηζηνηρεί ζε 8,20 m. γηα μχιηλν, ελψ γηα πιαζηηθφ αληηζηνηρεί ζε 10 m. Απηφ 

επεξεάδεη ηελ επηινγή ηνπ αγνξαζηή γηαηί θεξδίδεη κεγαιχηεξνπο ρψξνπο, ηνπο 

νπνίνπο ρξεηάδεηαη θαηά ηελ εξγαζία ηνπ.       

7.3 Σαξζαλάδεο θαη Πνιηηεία 

Μεγάιε έκθαζε δίλνπλ νη θαξαβνκαξαγθνί ηεο χξνπ ζηελ αληηκεηψπηζε πνπ έρνπλ 

απφ ηελ Πνιηηεία θαη ηνπο αξκφδηνπο θνξείο, αιιά γηα λα είκαζηε πην ζαθείο ζα πξέπεη λα 

ηνλίζνπκε ηελ απνπζία ηεο Πνιηηείαο, απηφ εηζέπξαμα εγψ απφ ηνπο ίδηνπο.  Καη φζν θαη αλ 

πξνζπαζνχλ λα πείζνπλ ηνπο μπινλαππεγνχο φηη είλαη δίπια ηνπο, κε ηελ εθαξκνγή 

δηαθφξσλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ, ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ 

απνδεηθλχεη ην αθξηβψο αληίζεην.        

 Σν Ληκεληθφ ηακείν εηζπξάηηεη πςειά ελνίθηα, θαηαινγίδεη πξφζηηκα θαη απεηιεί κε 

εμψζεηο θαη απφ ηελ άιιε ν δήκνο είλαη παξψλ κφλν φηαλ ζέιεη λα πξνβάιιεη ηελ ηζηνξία ηνπ 

λεζηνχ κέζσ ηεο ηέρλεο ηεο μπινλαππεγηθήο, πνπ αλαπηχρζεθε εδψ. Μέρξη εθεί θηάλεη ην 

ελδηαθέξνλ ηνπο, ηνλίδεη ν θ. Μαπξίθνο, ν νπνίνο είλαη ηδηνθηήηεο ηνπ πξψηνπ ηαξζαλά ηεο 

χξνπ θαη απφ ηνπο πξψηνπο ζηελ Διιάδα. Πιεξψλεη ην πνζφ ησλ 70.000 € ζε Ληκεληθφ 

ηακείν θαη δεκνηηθά ηέιε, γηα ην ρψξν πνπ ζηεγάδεηαη ν ηαξζαλάο θαη δηαξθψο απεηιείηαη κε 

εμψζεηο, ελψ δελ έρνπλ παξαιείςεη λα επηβάιινπλ θαη πξφζηηκν ζηνλ ηαξζαλά γηα ιφγνπο 
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γξαθεηνθξαηίαο.         

 Αδηαθνξνχλ πξαγκαηηθά θαη δελ αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκαληηθή ζπκβνιή ησλ 

ηαξζαλάδσλ ζηελ ηζηνξία απηνχ ηνπ ηφπνπ. Τπάξρεη πιήξεο άγλνηα γηα ηελ ζεκεξηλή 

θαηάζηαζε θαη έιιεηςε λαπηνζχλεο. ρη κφλν κέλνπλ αβνήζεηνη αιιά νη ηαθηηθέο ηνπο 

επηβαξχλνπλ ηε ζέζε ηνπο.  

   

7.4 Δλαζρόιεζε ησλ λέσλ ζηελ μπινλαππεγηθή  

Ζ κειέηε απηή απνδεηθλχεη φηη ε ηέρλε ηεο μπινλαππεγηθήο αθνξά κηα ηέρλε πνπ 

ζηεξίδεηαη ζηε κεηάδνζε ησλ γλψζεσλ απφ γεληά ζε γεληά θαη δελ κεζνιαβεί θακία 

εμεηδηθεπκέλε θαηάξηηζε. ινη νη θαξαβνκαξαγθνί μεθίλεζαλ σο παξαγηνί, δειαδή σο 

βνεζνί, δίπια ζηνπο παηεξάδεο ηνπο ή ζε άιινπο κάζηνξεο γηα λα θηάζνπλ ζην ζεκεξηλφ 

επίπεδν γλψζεσλ.           

 Οη γλψκεο ησλ θαξαβνκαξαγθψλ δηίζηαληαη σο πξνο ηελ ελαζρφιεζε ησλ λέσλ κε ην 

επάγγεικα απηφ. Γεληθά, παξαηεξήζεθε έλα θιίκα δπζπηζηίαο πξνο ηνπο λένπο θαη ζηηο 

δπλαηφηεηέο ηνπο. Κάπνηνη απφ απηνχο, ήηαλ θάζεηνη πσο νη λένη δελ κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ 

ζηνπο ηαξζαλάδεο ιφγσ δπζκελψλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη κηθξήο απνδνρήο ρξεκάησλ. 

Άιινη πάιη πηζηεχνπλ πσο νη λένη κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ αθφκα θαη λα βειηηψζνπλ 

θάπνηνπο παξακέηξνπο ζηνλ ηνκέα απηφ.        

 Ζ εηθφλα φκσο ηνπ θιάδνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα ηνπο θάλεη λα απνηξέπνπλ θαη ηα ίδηα 

ηνπο ηα παηδηά απφ ην επάγγεικα, κε απνηέιεζκα λα απεηιείηαη αθφκα πεξηζζφηεξν ε χπαξμε 

ησλ ηαξζαλάδσλ. Με ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα νη θαξαβνκαξαγθνί δελ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα 

λα πξνζιάβνπλ έλα λέν παηδί. Πνιιέο είλαη νη πεξηπηψζεηο λέσλ πνπ δήηεζαλ δνπιεηά ζηνπο 

ηαξζαλάδεο αιιά δελ πξνζειήθζεζαλ. Γελ ππάξρεη δνπιεηά ζηνπο ζεκεξηλνχο ηαξζαλάδεο 

θαη ζηνπο πεξηζζφηεξνπο ν ηδηνθηήηεο κπνξεί λα ηα βγάιεη πέξα κφλνο ηνπ. Οη  εξγαζίεο 

είλαη πνιχ ιίγεο πιένλ θαη ηα έζνδα πνιχ ιίγα.       

 Οη ίδηνη δνχιεςαλ ζε επνρέο πνπ κέζα ζηνπο ηαξζαλάδεο ζθαξψλνληαλ ηνπιάρηζηνλ 7 

κε 8 θαΐθηα, αθφκα θαη νη κηθξφηεξνη θαξαβνκαξαγθνί πνπ ζπλάληεζα είραλ ηελ επθαηξία 

απηή. Γελ είλαη κφλν ην νηθνλνκηθφ φθεινο πνπ είραλ αιιά κπφξεζαλ λα κάζνπλ ηελ 

δνπιεηά. Με ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα ν λένο λα κάζεη πάλσ ζε ηη, ζε έλα θαΐθη πνπ ζθαξψλεηαη 

ην ρξφλν; Γελ είλαη αξθεηφ είλαη απηφ, ζπλεπψο, ε ελαζρφιεζε ησλ λέσλ κε ηελ 

μπινλαππεγηθή είλαη ακειεηέα. 
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7.5 Έιιεηςε επαγγεικαηηζκνύ 

πσο έρνπκε επηζεκάλεη ε μπινλαππεγηθή έρεη ράζεη έδαθνο απφ ηελ έιεπζε ηνπ 

πιαζηηθνχ ζθάθνπο θαη ηελ πξνηίκεζε ηνπ αγνξαζηή ζε απηφ. αθψο, πξνζπάζεηά καο είλαη 

λα αλαδείμνπκε ηνλ πινχην ηεο μπινλαππεγηθήο, αιιά γηα λα είκαζηε αληηθεηκεληθνί, πξέπεη 

λα δνχκε φιεο ηηο πιεπξέο ηνπ λνκίζκαηνο. πσο ζε φινπο ηνπο ηνκείο, έηζη θαη ζηνλ ηνκέα 

απηφ δηαθξίλνπκε έλα θιίκα θεξδνθνξίαο θαη έιιεηςε επαγγεικαηηζκνχ. Καηαγξάθνληαη 

θαθέο θαηαζθεπέο θαη θαθήο πνηφηεηαο, κε ζθνπφ ηελ απνιαβή κεγαιχηεξσλ θεξδψλ κε ηηο 

ιηγφηεξεο θαηαβνιέο απφ κέξνπο ηνπο.        

 Έρνπλ παξαηεξεζεί θαηλφκελα ζε δηάθνξα μπιν-λαππεγεία ηεο Διιάδαο, φπνπ  

θαηαζθεπάδνληαη ζθάθε πνπ δελ πιεξνχλ θαλ ηηο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ 

ρξήζηε. Δπηιέγεηαη θηελή μπιεία, πνιιέο θνξέο κε ζθάικαηα ζηε δνκή ηεο κε αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζθάθνπο ζηε ζάιαζζα θαη ηελ αληνρή ηνπ ζην ρξφλν. Ζ 

μπιεία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη δελ πθίζηαηαη ζσζηή μήξαλζε, ελψ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο δελ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζσζηά ζπληεξεηηθά ιφγσ πςεινχ θφζηνπο. ια ηα πξνεγνχκελα έρνπλ σο 

απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη ζθάθε ηα νπνία παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα θαη δεκηνπξγνχλ 

αξλεηηθή εηθφλα γηα ην μχιηλν ζθάθνο, ε νπνία δελ έρεη θακία ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

Πνιινί είλαη εθείλνη πνπ επηιέγνπλ ην πιαζηηθφ ζθάθνο γηαηί έρνπλ γίλεη ζεαηέο κηαο ηέηνηαο 

θαηάζηαζεο θαη παχνπλ λα εκπηζηεχνληαη ην μχιν θαη ηνπο θαξαβνκαξαγθνχο. 

7.6 Κνηλσληθνί θαη πνιηηηζκηθνί παξάγνληεο  

Ζ ηάζε ησλ αηφκσλ ηεο ζεκεξηλήο θνηλσλίαο θιίλεη πξνο ηνλ λενπινπηηζκφ. 

Δπηθξαηεί έλα ξεχκα λενπινπηηζκνχ θαη εθήκεξεο ειίη εηθφλαο ησλ αηφκσλ πνπ ηελ 

απνηειεί. Πνιινί είλαη εθείλνη πνπ ζπλδένπλ ην μχιηλν ζθάθνο κε ηελ αιηεία, λνκίδνληαο φηη 

ε ρξήζε ηνπ πεξηνξίδεηαη ζε απηήλ. Αληίζεηα ην πιαζηηθφ ζθάθνο είλαη ζπλπθαζκέλν κε ηελ 

γθιακνπξηά θαη ηελ νπηνπηθή θαινπέξαζε. Δίλαη ε εηθφλα πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη ηα κέζα 

καδηθήο ελεκέξσζεο θαη ε ηάζε ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ λα βγάιεη απφ πάλσ ηνπ ην 

καλδχα ηνπ μεπεξαζκέλνπ.          

 Απηφ ζεσξείηαη γηα πνιινχο ην μχιηλν ζθάθνο, έλα ςαξνθάηθν πνπ δελ 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ θαη δελ ζπκβαδίδεη κε ηελ εηθφλα πνπ 

πνπιάεη… ηνλ 21ν αηψλα. Ζ εηξσλεία εδψ είλαη φηη νη λενέιιελεο θαηαβάινπκε ζρεδφλ 

ππεξάλζξσπεο πξνζπάζεηεο γηα λα ζσξεζνχκε κνληέξλνη θαη επξσπαίνη θαη έρνπκε ηελ 

ςεπδή εληχπσζε πσο ν ζθνπφο απηφο ζα επηηεπρζεί θαηαξγψληαο ηηο παξαδφζεηο καο, 

αληίζεηα επηζθέπηεο απφ άιια θξάηε επηζθέπηνληαη ηνπο ηαξζαλάδεο θαη ηα κηθξά ιηκαλάθηα 
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θάζε λεζηνχ γηα λα απνζαλαηίζνπλ ζε έλα θαξέ ηα ςαξνθάηθα θαη λα ζαπκάζνπλ ηνπο 

θαξαβνκαξαγθνχο ηνπο…. Γελ γλσξίδνπλ βέβαηα πσο πίζσ απφ απηήλ ηελ εηθφλα βξίζθνληαη 

άλζξσπνη πνπ παξεκπνδίδνληαη απφ ηελ ίδηα ηελ πνιηηεία λα επηβηψζνπλ θαη πσο ε πνιηηεία 

δηαηάδεη ηελ δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ησλ ηαξζαλάδσλ γηαηί ε εηθφλα ησλ ζηξαβφμπισλ θαη ησλ 

μχιηλσλ ζθαξηψλ πάλσ ζηα βάδα δελ ζπλάπηεη κε ηελ ηνπξηζηηθή ηνπο θηινδνμία.    

7.7 Πξνηάζεηο  

Ζ ξαρνθνθαιηά ηεο ειιεληθήο λαππεγηθήο, είλαη ε παξαδνζηαθή λαππεγηθή. Απηή πνπ 

αλαπηχρζεθε ζηνπο ηαξζαλάδεο θαη ηα θαξλάγηα θάζε ηφπνπ. Ζ λαππεγηθή πνπ αλαπηχρζεθε 

απφ ηνπο έιιελεο θαξαβνκαξαγθνχο ηνπο δχν ηειεπηαίνπο αηψλεο θαη ηελ έθηαζαλ ζην 

απφγεηφ ηεο. Απηή ηελ λαππεγηθή πξέπεη λα πξνθπιάμνπκε θαη λα πξνζηαηέςνπκε θαη θαηά 

ηελ ηαπεηλή κνπ άπνςε, ην πξφβιεκα δελ εληνπίδεηαη ζηνλ κε εθζπγρξνληζκφ ησλ 

κεραλεκάησλ θαη ησλ λαππεγηθψλ πιηθψλ, κα νχηε θαη ζηελ απξνζπκία ησλ λέσλ λα 

εξγαζηνχλ σο θαξαβνκαξαγθνί. Σν πξφβιεκα αθνξά, θαζαξά, ηηο πξαθηηθέο ηηο Πνιηηείαο 

θαη ηα επηρεηξεκαηηθά, άξα θαη θεξδνζθνπηθά ζπκθέξνληα. Λχζεηο ππάξρνπλ αιιά δελ 

εθαξκφδνληαη γηαηί, σο θαίλεηαη, δελ ζπλάδνπλ κε ηα ζρέδηα πνπ έρνπλ γηα ηελ Διιάδα θαη 

πνπ ζέινπλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηα ηειεπηαία ρξφληα. Ζ δηθή κνπ ζέζε ζα επηκείλεη ζηελ 

ζηήξημε ηεο λαππεγηθήο ηέρλεο - επηζηήκεο πνπ ζθάξσζε ηα νκνξθφηεξα ηξεραληήξηα, ηα 

αζθαιέζηεξα πεξάκαηα θαη ηηο παλέκνξθεο πδξαίηθεο βάξθεο πνπ πιεκκχξηζαλ θάζε 

ειιεληθφ πέιαγνο θαη ράξηζαλ ηελ αμεπέξαζηε νκνξθηά ηνπο, ζηα ιηκάληα θάζε ηφπνπ.  

 Οη μπινλαππεγνί δελ δεηνχλ λα ζθαξψλνληαη δέθα θαΐθηα ζηνλ ηαξζαλά ηνπο ηνλ 

ρξφλν, κε δπν θαΐθηα θάζε έλαο απφ απηνχο κπνξνχλ λα δήζνπλ αμηνπξεπψο. Γηα απηφ ζα 

ήηαλ πνιχ νπζηαζηηθφ λα εθδίδνληαη επαγγεικαηηθέο άδεηεο αιηείαο ζε ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ 

αλά ηφπν. Έηζη, θαηαζθεπάδνληαο ζθάθε εθ λένπ θαη ζπλαζξνηζκέλα ηα θέξδε ηνπο κε ηηο 

απνιαβέο απφ ηηο ζπληεξήζεηο θαη ηηο επηζθεπέο ησλ μχιηλσλ ζθαθψλ, νη ηαξζαλάδεο ζα 

βξίζθνληαη ζε ζέζε λα ιεηηνπξγνχλ.        

 Με ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα είλαη πνιχ δχζθνιν λα απνθηήζεη θαλείο επαγγεικαηηθή 

άδεηα, ε κφλε ιχζε είλαη λα αγνξάζεη θάπνηα πνπ πσιείηαη, ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο ηνπ 

ηδηνθηήηε. Δδψ φκσο εληνπίδεηαη έλα πνιχ ζνβαξφ πξφβιεκα θαη απνηειεί έλα βαζηθφ 

παξάγνληα ηεο ζηξνθήο ηνπ αγνξαζηηθνχ ζηα πιαζηηθά ζθάθε. Σν θαηλνχξην μχιηλν ζθάθνο 

πνπ πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζηεί πξέπεη λα αληηζηνηρεί ζηα κέηξα ηεο άδεηαο, απηφ θαίλεηαη 

ινγηθφ, ζα πνπλ θάπνηνη αιιά ν ίδηνο αξηζκφο GT ηεο άδεηαο γηα θαηαζθεπή ελφο πιαζηηθνχ  

αληηζηνηρεί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζε κεγαιχηεξν απφ έλα μχιηλν. ηα λφκηκα ραξηηά ην 

κήθνο θαη ην πιάηνο θαίλεηαη λα αληηζηνηρνχλ ζηα κέηξα ηεο άδεηαο αιιά ζηελ 
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πξαγκαηηθφηεηα ην πιαζηηθφ ζθάθνο ζα γίλεη 1,50 κε 2,00 κέηξα κεγαιχηεξν. Ο λνψλ 

λνείησ…          

 Πνιινί ζαιάζζηνη νηθνιφγνη ζθέθηνληαη φηη ε κεγαιχηεξε εληαία απεηιή ζηα 

ζαιάζζηα νηθνζπζηήκαηα είλαη ζήκεξα ε ππεξβνιηθή εθκεηάιιεπζε. Ζ φξεμή καο γηα ςάξηα 

θαη θαηά θχξην ιφγν, ηα θέξδε πνπ απνθνκίδνπλ αζπλείδεηνη αιηείο ππεξβαίλεη ηα νηθνινγηθά 

φξηα ησλ ζαιαζζψλ, κε θαηαζηξεπηηθέο επηδξάζεηο ζηα ζαιάζζηα νηθνζπζηήκαηα. Θα πξέπεη 

λα απνζπξζνχλ θαη λα απαγνξεπηνχλ φιεο νη κεραλφηξαηεο, ηα γξη-γξη θαη νη ηξάηεο ζηελ 

Διιάδα θαη λα δνζεί ε ζθπηάιε ζηνπο κηθξνχο επαγγεικαηίεο ςαξάδεο. πσο βέβαηα λα 

γίλνληαη πην απζηεξνί έιεγρνη γηα ηε ρξήζε δπλακίηε θαη ην βξαδηλφ ςαξνηνχθεθν, θαζψο 

θαη λα πεξηνξηζηεί ε πψιεζε ησλ ςαξηψλ κφλν απφ ηνπο επαγγεικαηίεο ςαξάδεο θαη φρη απφ 

ηνπο εξαζηηέρλεο. Βέβαηα θαη νη ίδηνη νη κηθξνί ςαξάδεο ζα πξέπεη λα ππφθεηληαη ζε ζπλερή 

θαη απζηεξφ έιεγρν γηα ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ θαη ηελ επηηαθηηθή ζπκκφξθσζή ηνπο.  

 Ζ Πνιηηεία ζα πξέπεη λα αλαλεψζεη ηνλ αιηεπηηθφ ζηφιν θαη λα αληηιεθηεί πσο 

πξαθηηθέο ηνπ παξειζφληνο, φπσο ε θαηαζηξνθή ησλ μχιηλσλ ζθαθψλ, κφλν δεκίεο 

πξνθαινχλ. Μφλν αλ δνζνχλ θίλεηξα ζηνπο λένπο λα αζρνιεζνχλ κε ηε ζάιαζζα, ζα 

κπνξέζεη ε μπινλαππεγηθή λα νξζνπνδήζεη θαη ίζσο ηφηε λα ρσξάλε εθζπγρξνληζκνί ζην 

θαηψθιη ηεο.            

 Οπζηαζηηθφ ραξαθηήξα ζα είρε γηα ηνπο ηαξζαλάδεο, ε επηδφηεζε απηψλ ησλ λέσλ 

αλζξψπσλ φζνλ αθνξά ηνλ θχξην εμνπιηζκφ ηνπο αιιά κε κηα βαζηθή πξνυπφζεζε, ηελ 

απφθηεζε απνθιεηζηηθά μχιηλνπ ζθάθνπο γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ρξήζε θαη απνθιεηζκφ 

ηνπ πιαζηηθνχ ζθάθνπο. Με απηέο ηηο δπν ελέξγεηεο, δειαδή λα εθδίδεηαη έλαο πεξηνξηζκέλνο 

αξηζκφο επαγγεικαηηθψλ αδεηψλ θαη ηελ πξνηξνπή ηνπ θξάηνπο ησλ πνιηηψλ γηα ελαζρφιεζε 

κε ηελ ζάιαζζα, νη ηαξζαλάδεο ζα   «δσληαλέςνπλ»  μαλά!     

 Δίλαη θπζηθφ επαθφινπζν λα κελ πξνζιακβάλνληαη λένη ζε έλαλ επαγγεικαηηθφ ρψξν 

φηαλ δελ ππάξρεη δνπιεηά λα θάλνπλ, αιιά αλ εθαξκνζηνχλ ηα παξαπάλσ ζα δεκηνπξγεζεί 

αλάγθε γηα εξγαζία. Πνιινί είλαη εθείλνη πνπ ζέινπλ ηνπο λένπο λα απέρνπλ απφ ην 

επάγγεικα ηνπ μπινλαππεγνχ θαη ηελ «ζθιεξή» δνπιεηά ησλ ηαξζαλάδσλ. Απηφ πνπ 

εηζέπξαμα εγψ απφ ηελ ζπλαλαζηξνθή κνπ κε ηνπο μπινλαππεγνχο ηεο χξνπ, ζην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ, είλαη φηη βξίζθνληαη λένη, πξφζπκνη λα εξγαζηνχλ ζηνπο ρψξνπο 

απηνχο αιιά δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα πξφζιεςήο ηνπο ιφγσ ηεο χθεζεο πνπ αληηκεησπίδεη ν 

θιάδνο. Γηα απηφ ην πξφβιεκα, ε Πνιηηεία ζα κπνξνχζε λα κεξηκλήζεη θαη λα ζπκπεξηιάβεη 

ζηα πξνγξάκκαηα επηρνξήγεζεο ηνπ ΟΑΔΓ ηελ πξφζιεςε λέσλ ζηνπο ηαξζαλάδεο, κε 

κεξηθή ή θαη πιήξε απαζρφιεζεο, κε επηδφηεζε ησλ εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ ή θάπνηνπ 

κέξνπο απηψλ. Σα πξνγξάκκαηα απηά πξέπεη λα αθνξνχλ καθξνρξφληα απαζρφιεζε, ψζηε ν 
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λενπξνζιακβαλφκελνο λα πξνιαβαίλεη λα καζαίλεη νπζηαζηηθά ηελ δνπιεηά. Απηφ ζα 

απνηειέζεη ηε βάζε γηα ηε ζπλέρηζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ θαξαβνκαξαγθνχ θαη  γεληθφηεξα 

ηεο ηέρλεο ηεο μπινλαππεγηθήο.         

 Ζ ελζσκάησζε ηεο μπινλαππεγηθήο σο κάζεκα, ζε θάπνην δεκφζην Σερλνινγηθφ 

ίδξπκα ζα ελίζρπε ηελ επηβίσζε θαη γηαηί φρη θαη ηελ εμέιημε ηεο. Οη πεξηζζφηεξνη 

θαξαβνκαξαγθνί ήηαλ θάζεηνη ζηελ άπνςή ηνπο φηη ε μπινλαππεγηθή δηδάζθεηαη κέζα ζηνπο 

ηαξζαλάδεο, δελ αληηιέγσ, απιά εγψ πηζηεχσ φηη έηζη νη θαηαξηηδφκελνη ζα έρνπλ ηηο βάζεηο, 

ζα έρνπλ γλψζεηο πνπ ζα αληαπεμέιζνπλ γξεγνξφηεξα ζηηο απαηηήζεηο. Θα είλαη ζε ζέζε λα 

εθαξκφζνπλ ηερληθέο θαη ηερλνινγηθέο γλψζεηο ζηνλ ηνκέα απηφ. Δπίζεο, θαηά ηελ θνίηεζε 

ζα ππήξρε ε δπλαηφηεηα λα πινπνηεζνχλ πεηξακαηηθά θαη εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηελ μπιεία, ηα ζηεγαλνπνηεηηθά πιηθά θαη ηα βεξλίθηα κε ζθνπφ ηε κειινληηθή 

ρξήζε ηνπο ζηελ λαππεγηθή.          

 Ζ δήηεζε μχιηλσλ ζθαθψλ έρεη κεησζεί θαη νη ίδηνη δελ είλαη ζε ζέζε λα 

πεηξακαηίδνληαη γηα ηελ εθαξκνγή λέσλ πιηθψλ θαη λέσλ ηερλνινγηψλ, ππεξηζρχεη ε 

δπζπηζηία σο πξνο ηηο εμειίμεηο απηέο. Ο θιάδνο ηεο μπινλαππεγηθήο ρξεηάδεηαη βνήζεηα θαη 

ππνζηήξημε απφ φινπο γηα λα κπνξέζεη λα επηβηψζεη. Δμεηδηθεπκέλνη θνξείο, φπσο ην Σκήκα 

ρεδηαζκνχ θαη Σερλνινγίαο Ξχινπ θαη Δπίπινπ ηνπ ΣΔΗ ζηελ Καξδίηζα, ζα κπνξνχζε λα  

ελεκεξψλεη ηνπο μπινλαππεγνχο γηα ηελ εμέιημε ησλ πιηθψλ θαη ησλ κεραλνινγηθψλ 

εμνπιηζκψλ, ψζηε λα πξνζαξκφδνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο ζε απηά.     

 Σν Κνηλνηηθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Αιηείαο, πνπ επηδνηεί ηε δηάιπζε θαη θνπή 

ησλ αιηεπηηθψλ μχιηλσλ παξαδνζηαθψλ ζθαθψλ πξφθεηηαη λα ζπλερηζηεί κέρξη ην 2013 ή θαη 

ην 2015. Απφ ην 1991 πνπ εθαξκφδεηαη ην πξφγξακκα απηφ έρνπλ δηαιπζεί ρηιηάδεο μχιηλα 

ζθάθε. Σα ιηκάληα καο είλαη γεκάηα απφ εηζαγφκελα ζθάθε θαη ε εγρψξηα απαζρφιεζε 

ηείλεη λα εμαθαληζηεί. ηελ πεξίπησζε πνπ εηζπξάηηεηαη ε επηδφηεζε γηα ηελ απφζπξζε ηεο 

αιηεπηηθήο άδεηαο, ην ζθάθνο δελ ζα πξέπεη λα δηαιχεηαη αιιά λα ππάξρεη δπλαηφηεηα 

αγνξάο ηνπ κε δεκφζην πιεηζηεξηαζκφ, θαζψο γηα ην ίδην ζθάθνο λα απαγνξεχεηαη ε 

επαλαιεηηνπξγία ηνπ σο επαγγεικαηηθνχ–αιηεπηηθνχ. Ζ παξαδνζηαθή λαππεγηθή ζα πξέπεη 

λα ππνζηεξηρζεί κε θάζε κέζνλ, έηζη ψζηε λα δηαηεξεζεί ε κεγάιε λαπηηθή παξάδνζε ηεο 

ρψξαο, λα δεκηνπξγεζνχλ ζέζεηο εξγαζίαο θαη ην ειιεληθφ ζθάθνο λα γίλεη αληαγσληζηηθφ 

έλαληη ησλ εηζαγφκελσλ.          

 Με θάζε ηξφπν ζηεξνχλ ην δηθαίσκα απφ απηνχο ηνπο αλζξψπνπο λα δήζνπλ κε 

αμηνπξέπεηα. Σνπο απαγνξεχνπλ λα κεηαδψζνπλ ηνλ ξνκαληηζκφ ηνπο, ζε κηα θνηλσλία πνπ 

δπζηπρψο ιεηηνπξγεί θπληθά, κε βάξθα φρη ηελ ειπίδα αιιά ην θέξδνο! 
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