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ΘΑΛΑΣΣΙΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Στις 21 Νοεμβρίου 2022 με τους 

μαθητές και τις μαθήτριες του 

Ομίλου Ιστορίας επισκεφτήκαμε 

τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο 

Χαλκίδας.

Εκεί μας περίμενε ο κ. Άγγελος 

Ορφανός, έμπειρος ιστιοπλόος 

και δάσκαλος ιστιοπλοΐας για 

να μας ξεναγήσει στις 

εγκαταστάσεις του Ομίλου και 

να μας μιλήσει για τις 

δραστηριότητές του.

Από τις παπυρέλες και την 

ΑΡΓΩ βρεθήκαμε ανάμεσα σε 

σύγχρονα ιστιοφόρα. 
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ΘΑΛΑΣΣΙΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Αυτό είναι ένα παλιό ιστιοπλοϊκό 

σκάφος φτιαγμένο από ξύλο. 

Είδαμε την καρίνα και το 

πηδάλιο και παρατηρήσαμε τα 

ύφαλα, τα έξαλα και την ίσαλο 

γραμμή.

[Λεξικό Τριανταφυλλίδη]

ύφαλα τα : (ναυτ.) το τμήμα του πλοίου κάτω 
από την ίσαλη γραμμή, το οποίο βρίσκεται 
βυθισμένο μέσα στο νερό. ANT έξαλα: Έγινε 
ρήγμα στα ~ του πλοίου.

έξαλα τα : (ναυτ.) το τμήμα του πλοίου που 
βρίσκεται πάνω από την ίσαλο γραμμή. ANT 
ύφαλα.

ίσαλος -ος / -η -ο: (ναυτ.) ~ / ίσαλη γραμμή 
(ενός πλοίου), η γραμμή που χαράζεται στις 
πλευρές ενός πλοίου, στο ύψος όπου αυτές 
εφάπτονται με την επιφάνεια της θάλασσας. 
|| (ως ουσ.) τα ίσαλα, η ίσαλος γραμμή ή τα 
γύρω από αυτήν μέρη· (πρβ. ύφαλα, έξαλα).



ΘΑΛΑΣΣΙΟΙ ΔΡΟΜΟΙ  

ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Αυτό είναι ένα νεότερο 
σκάφος. Έχει καρίνα όπως το 
προηγούμενο, αλλά είναι 
φτιαγμένο από συνθετικό 
υλικό και όχι από ξύλο, όπως 
τα παλιότερα.

[Λεξικό Τριανταφυλλίδη]

πλώρη η: το μπροστινό άκρο του
πλοίου. ANT πρύμη: H ~ του πλοίου
προσέκρουσε σε νάρκη. || (επέκτ.) το
μπροστινό μισό τμήμα του πλοίου:
Kουβέντιαζαν στην ~. ΦΡ βάζω ~: α.
ξεκινώ για κάπου, με συγκεκριμένη
κατεύθυνση, προορισμό: Ο καπετάνιος
έβαλε ~ για την Άνδρο, για ταξίδι με
πλοίο.

πρύμνη η: το πίσω άκρο ενός πλοίου
και με επέκταση, ολόκληρο το πίσω
τμήμα, σε αντιδιαστολή προς το
μπροστινό άκρο ή τμήμα, δηλαδή την
πλώρη· πρύμη.



ΘΑΛΑΣΣΙΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Από τη σχεδία του 
Οδυσσέα και τη μινωική 
θαλασσοκρατία τα πλοία 
των Ελλήνων ταξίδευαν με 
τα πανιά και τους 
ανέμους. Τα τετράγωνα 
πανιά που καθήλωσαν 
τους Μυκηναίους στην 
Αυλίδα έχουν πλέον 
αντικατασταθεί από 
τριγωνικά φτιαγμένα από 
τεχνολογικά προηγμένα 
υλικά που επιτρέπουν την 
ανάπτυξη μεγάλης 
ταχύτητας.

[Λεξικό Τριανταφυλλίδη]

ιστίο το: (λόγ.) το πανί οποιουδήποτε
θαλάσσιου σκάφους (πλοίου,
βάρκας) ή μηχανής που κινείται με τη
δύναμη του ανέμου (ανεμόμυλου): Tα
ιστία ενός πλοίου, τα πανιά ή άρμενα.

ιστιοφόρο το: θαλάσσιο σκάφος που
κινείται αποκλειστικά με τη δύναμη του
ανέμου: Σήμερα τα ιστιοφόρα
χρησιμοποιούνται σχεδόν
αποκλειστικά ως σκάφη αναψυχής.



ΘΑΛΑΣΣΙΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Οι νέοι ιστιοπλόοι του Ομίλου εκπαιδεύονται σε σκάφη κατάλληλα για την 

ηλικία τους μέσα στο τρίγωνο για να αποκτήσουν εμπειρίες και γνώσεις.

Στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο της Χαλκίδας υπάρχει σκάφος για την εκπαίδευση 

ατόμων με ειδικές ανάγκες ή ειδικές ικανότητες, ώστε να μπορούν όλοι να 

απολαμβάνουν τη μαγεία της θάλασσας.



ΘΑΛΑΣΣΙΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Και φυσικά δεν 
χάσαμε την 
ευκαιρία να 
ανέβουμε στο 
υπέροχο σκάφος 
του κ. Ορφανού 
και να κάνουμε ένα 
νοερό θαλάσσιο 
ταξίδι…

[Λεξικό Τριανταφυλλίδη]

κατάστρωμα το: δάπεδο 
από μεταλλικά ελάσματα ή 
από σανίδες, που καλύπτει 
το κύτος του πλοίου ή που 
το διαχωρίζει οριζόντια: 
Πρώτο / δεύτερο / τρίτο ~. ~ 
περιπάτου.

κόμβος ο : μονάδα 
μέτρησης της ωριαίας 
ταχύτητας των πλοίων: Tο
πλοίο τρέχει με / πιάνει δέκα 
κόμβους την ώρα.

ναυτικό μίλι, περίπου 1852 
μέτρα. 



ΘΑΛΑΣΣΙΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ 

ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Η επίσκεψη στο Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Χαλκίδας μας έδωσε 

τη δυνατότητα 

• να δούμε από κοντά σύγχρονα και παλαιότερα 

σκάφη

• να παρατηρήσουμε τον τρόπο που είναι φτιαγμένα 

και τα υλικά που χρησιμοποιούνται σε αυτά

• να συζητήσουμε για την εξέλιξη των πλοίων από

την αρχαιότητα μέχρι σήμερα

• να γνωρίσουμε όρους από τη ναυτική ορολογία

• να μάθουμε για τις συνθήκες που επηρεάζουν την 

πλεύση των ιστιοφόρων πλοίων, ρεύματα, άνεμοι

• να  ενημερωθούμε για την εκπαίδευση των 

ιστιοπλόων και τους αγώνες τους

• να ανέβουμε πάνω σε ένα ιστιοφόρο πλοίο
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