
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Κλάδος Οδηγών 
 Μάρτιος 2015

 

Το μικρό εγχειρίδιο για 

Κόμπους και Συνδέσεις 
 
 

 



 

 

 
2 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1. ΣΧΟΙΝΙΑ  

Τα σχοινιά, τα δεσίματά τους, τους κόμπους τους και γενικά τη χρήση τους τη 

συναντάμε από τα παιδικά μας χρόνια στα παιχνίδια μας και αυτή η σχέση μας μαζί 

τους συνεχίζεται σ’ όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Ποιος δεν έδεσε ή δεν έλυσε 

κόμπους, ποιος δε έπαιξε «σχοινάκι» ή δε σκαρφάλωσε στη σχοινένια ανεμόσκαλα 

της παιδικής χαράς ή της κατασκήνωσης, ποιος δεν χρειάστηκε να δέσει γερά ένα 

πακέτο με σχοινί; 

Υπάρχουν πολλών ειδών σχοινιά και καθένα έχει τη δική χρήση. Τα διακρίνουμε σε 

κατηγορίες ανάλογα με τον τρόπο πλέξης τους και το υλικό κατασκευής τους, 

ανεξάρτητα από το πάχος τους.  

Ως  προς την πλέξη τα σχοινιά διακρίνονται σε: 

α. Στριφτά  

Τα στριφτά έχουν σαν αρχή τα κλώσματα, που είναι πολλά νήματα μαζί στριμμένα 

δεξιά. Πολλά κλώσματα μαζί στριμμένα αριστερά δίνουν το έμβολο. Τρία η τέσσερα 

έμβολα στριμμένα μαζί δίνουν το στριφτό σχοινί. Το σχοινί που έχει τρία έμβολα 

ονομάζεται τρίκλωνο. Εάν έχει τέσσερα έμβολα, ονομάζεται τετράκλωνο. Το 

τετράκλωνο έχει στη μέση τη μίτρα (φυτίλι), γύρω από την οποία πλέκονται τα 

τέσσερα έμβολα. Η μήτρα είναι και αυτή ένα έμβολο, είναι όμως πιο λεπτό. 

 Τα στριφτά σχοινιά που χρησιμοποιούμε συνήθως είναι δεξιόστροφα αλλά 

υπάρχουν και τα αριστερόστροφα.   

β. Πλεκτά 

Πλεκτά λέμε τα σχοινιά που τα κλώσματά τους πλέκονται μεταξύ τους και δεν 

στρίβονται. Διακρίνονται σε: 

Μονής πλέξης με μήτρα τρίκλωνη, που εξασφαλίζει τη μεγαλύτερη αντοχή του 

σχοινιού.  
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Μονής πλέξης χωρίς μήτρα. Αυτού του είδους τα σχοινιά χρησιμοποιούνται  

συνήθως στη θάλασσα, γιατί είναι πιο ελαφριά και δεν βουλιάζουν. 

Διπλής πλέξης. Πρόκειται για σχοινιά μονής πλέξης που έχουν ένα δεύτερο πλεκτό 

περίβλημα (κάλυμμα). Αυτού του τύπου τα σχοινιά είναι μεγαλύτερης αντοχής απ’ 

όλους τους άλλους τύπους σχοινιών. 

γ. Πλεξίδες 

Πλεξίδες είναι εκείνα τα σχοινιά που τα έμβολά τους πλέκονται με οχτώ η δώδεκα 

κλώνους, όπως μια κοτσίδα.      

Ως  προς την πλέξη τα σχοινιά διακρίνονται σε: 

α. Φυσικά  

Φυσικά είναι τα σχοινιά που γίνονται από φυτικές ίνες (κάνναβη, μανίλα, σισάλ, 

κ.λπ.). 

β. Συνθετικά  

Συνθετικά είναι τα σχοινιά που γίνονται από βιομηχανικές ίνες (κέβλαρ, νάιλον, 

πολυαιθυλένιο κ.λπ.). 

 

2. ΚΟΜΠΟΙ 

Κόμπος ονομάζεται το ειδικό δέσιμο σχοινιών μεταξύ τους ή ενός σχοινιού με 

κατάλληλη διαπλοκή των άκρων του, καθώς και οι παρόμοιοι τέτοιοι δεσμοί 

σχοινιών με γάντζους, ξύλα και κρίκους, που χρησιμοποιούνται για την καλύτερη 

στερέωση οποιουδήποτε αντικειμένου  ή την ασφαλέστερη εξάρτηση (κρέμασμα) ή 

ανύψωση αντικειμένων. Κόμπος είναι ο σχηματισμός που προκύπτει από το δέσιμο 

της άκρης του σχοινιού και το σφίξιμο στο σημείο του δεσίματος. Τους διακρίνουμε 

σε κόμπους σταθεροποίησης, συνδέσεων και διακοσμητικούς. 

Κόμποι σταθεροποίησης είναι οι κόμποι που χρησιμοποιούμε, για να κρατήσουμε 

ένα σχοινί στο μήκος που θέλουμε ή κάποιο αντικείμενο που κρέμεται  σ’ ένα 

σταθερό σημείο.  
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Κόμποι συνδέσεων είναι όλοι όσοι μας βοηθούν να ενώσουμε δύο η και παραπάνω 

σχοινιά μεταξύ τους ή να κάνουμε μια κατασκευή. Ο τρόπος σύνδεσης (οριζόντια, 

κάθετα, παράλληλα) καθορίζει και το είδος του κόμπου σύνδεσης που θα 

χρησιμοποιηθεί.  

Διακοσμητικοί κόμποι. Διακοσμητικοί μπορούν να είναι όλοι οι κόμποι. 
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ΚΟΜΠΟΙ 

ΣΤΑΥΡOΚΟΜΠΟΣ 

Είναι κόμπος γενικής χρήσης και ο πιο δημοφιλής από την αρχαιότητα. Είναι 
σταθερός κόμπος και τον χρησιμοποιούμε, για να ενώσουμε δύο σχοινιά του ίδιου 
πάχους. Μ΄ αυτόν δένουμε το οδηγικό μας μαντήλι. 
Κατασκευάζεται ως εξής:  

1. Σταυρώνουμε τις άκρες των δύο σχοινιών, ώστε η "α" να είναι πάνω από 
τη "β".  

2. Ξανασταυρώνουμε τις άκρες των δύο σχοινιών, ώστε η "α" να είναι και 
πάλι πάνω από τη "β".  

3. Τραβάμε τα σχοινιά, όπως φαίνεται στο σχήμα.  

               

 

 

  

ΠΟΔOΔΕΣΜΟΣ 
 
Είναι ένας κόμπος που χρησιμοποιείται, για να ενώσουμε δύο σχοινιά 
διαφορετικού πάχους. Είναι από τους πιο ασφαλείς κόμπους,  για να ενώσουμε 
γενικά δύο σχοινιά. 

 

Κατασκευάζεται ως εξής:  
1. Κάνουμε ένα μάτι με το χοντρό σχοινί.  
2. Περνάμε από κάτω προς τα πάνω την άκρη του λεπτού σχοινιού.  
3. Την φέρνουμε μία βόλτα γύρω από το χοντρό σχοινί.  
4. Την περνάμε μέσα από τη βόλτα που σχηματίστηκε.  
5. Τραβάμε τα σχοινιά, όπως φαίνεται στο σχήμα.  
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ΚΑΝΤΗΛIΤΣΑ 

Είναι ο πιο χρήσιμος κόμπος και ένας από τους πιο απλούς τρόπους κατασκευής 
θηλιάς στην άκρη ενός σχοινιού. Ονομάζεται και "Βασιλιάς των Κόμπων". Με την 
καντηλίτσα κατασκευάζουμε μια θηλιά που δεν γλιστρά. Χρησιμοποιείται κυρίως: 

 Για ανύψωση φορτίων. 
 Για ανύψωση ανθρώπων.  
 Διασώσεις. 

Η καντηλίτσα κατασκευάζεται ως εξής:  

1. Διπλώνουμε την μία άκρη του σχοινιού σε σχήμα 6.  
2. Περνάμε την άλλη άκρη του σχοινιού μέσα από την κουλούρα του 6.  
3. Την φέρνουμε βόλτα πίσω και γύρω από την ουρά του 6 από τα δεξιά 

προς τα αριστερά. 
4. Την περνάμε πάλι μέσα από την κουλούρα του 6.  
5. Τραβάμε τα σχοινιά, όπως φαίνεται στο σχήμα, αφού κανονίσουμε το 

άνοιγμα της θηλιάς.  

     

ΨΑΛΙΔΙA 

Είναι ένας κόμπος που χρησιμοποιείται, για να δέσουμε ένα σχοινί πάνω σε ένα 
πάσαλο, στον κορμό ενός δένδρου ή ακόμη και πάνω σε ένα πιο χοντρό σχοινί.  

ΤΡΟΠΟΣ Α 

1. Περάστε τη μια άκρη του σχοινιού κάτω από το ξύλο.  
2. Γυρίστε το σχοινί μία φορά γύρω από το ξύλο.  
3. Περάστε  το άλλη μία φορά γύρω από το ξύλο αλλά πιο κάτω από την 

προηγούμενη φορά. 
4. Την ίδια άκρη του σχοινιού περάστε τώρα μέσα από το Χ που 

δημιουργήθηκε, καθώς γυρίσατε το σχοινί για δεύτερη φορά γύρω από 
το ξύλο.  
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5. Σφίξτε τον κόμπο τραβώντας τις δύο άκριες του σχοινιού. 

ΤΡΟΠΟΣ Β  

Σχηματίστε δύο συνεχόμενα κυκλάκια στο σχοινί σας ως εξής: Φέρετε 
με το δεξί σας χέρι το σχοινί προς τα αριστερά, ώστε να σχηματιστεί 
ένα κυκλάκι. Κάνετε το ίδιο με το αριστερό σας χέρι φέροντάς το τώρα 
προς τα δεξιά. Βάλτε το δεξί κυκλάκι ακριβώς κάτω από το αριστερό. 
Περάστε  το ξύλο μέσα στα κυκλάκια και τραβήξτε τα σχοινιά, για να 
σφίξει ο κόμπος. 

 

 

ΦIΜΩΜΑ 

Το φίμωμα είναι ο κόμπος με τον οποίο δένουμε σφιχτά ένα σχοινί, συνήθως στις 
άκρες του, και εμποδίζουμε έτσι το ξέφτισμά του. Το μέγεθος του φιμώματος θα 
πρέπει να είναι ίσο ή λίγο μεγαλύτερο από το πάχος του σχοινιού που φιμώνουμε. 

Επιλέξτε το κατάλληλο σχοινί για το φίμωμα ανάλογα με το πάχος και το είδος του 
σχοινιού που θέλετε να φιμώσετε. Συνήθως το πάχος του σχοινιού που θα 
χρησιμοποιήσουμε στο φίμωμα είναι πολύ πιο λεπτό από το σχοινί που θέλουμε 
να φιμώσουμε. Το φίμωμα ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ είναι σφιχτό και συμμετρικό, για να είναι 
αποτελεσματικό. Αν είναι χαλαρό, θα λυθεί εύκολα ή θα πέσει μετά από κάποιες 
χρήσεις. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τεχνική της φίμωσης, για να φτιάξετε 
μια άνετη λαβή στο πιάσιμο του τσεκουριού ή για ν' αντικαταστήσετε τη λαβή 
ενός μαχαιριού. 

Με το σπάγκο με τον οποίο θα κάνετε το φίμωμα σχηματίστε μια θηλιά πάνω στο 
σχοινί  που θέλετε να φιμώσετε, όπως στο σχέδιο παρακάτω. Περάστε τη μία άκρη 
του σχοινιού πάνω από την άλλη σχηματίζοντας μια γωνία περίπου 90ο. 
Κρατώντας με το ένα χέρι σταθερά το σημείο όπου εφάπτονται οι δύο άκρες 
αρχίστε να τυλίγετε την ίδια άκρη του σπάγκου σφιχτά γύρω από το σχοινί 
προχωρώντας μεθοδικά προς τη θηλιά, μέχρι να καλύψετε όλο το κομμάτι που 
θέλετε να φιμώσετε.  

Περάστε την άκρη του σπάγκου μέσα από τη θηλιά και σφίξτε τις άκρες γερά.  
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ΔΙΠΛΗ ΚΑΝΤΗΛΙΤΣΑ 

Όπως και η απλή καντηλίτσα, είναι ο κόμπος που δημιουργεί μία θηλιά σε όποιο 
σημείο του σχοινιού θέλουμε, που δεν γλιστράει, που μπορεί όμως να 
αυξομειωθεί, όποτε χρειαστεί. Είναι ένας κόμπος με απεριόριστες εφαρμογές (π.χ. 
σωστικός κόμπος) που λύνεται πολύ εύκολα, όσο κι αν ενταθεί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΦΕΝΔΟΝΗ 

Την χρησιμοποιούμε για να κοντύνουμε προσωρινά ένα σχοινί ή για να 
αποφύγουμε το φθαρμένο μέρος ενός σχοινιού που δεν θέλουμε να κόψουμε (ή 
δεν προλαβαίνουμε να κόψουμε, να φιμώσουμε και να ενώσουμε!). Το φθαρμένο 
μέρος πρέπει να είναι στο μεσαίο τμήμα του διπλωμένου σχοινιού. 

1. Σχηματίζουμε με το σχοινί ένα σίγμα τελικό (ς). 
2. Παίρνοντας τις άκριες του σχοινιού, σχηματίζουμε δύο ημικύκλια. 
3. Προσέχοντας οι άκριες του σχοινιού να είναι στο εσωτερικό, περνούμε τις 
«γωνιές» του σίγμα στα ημικύκλια. 
4. Τραβώντας τα παράλληλα σχοινιά, θα σφίξουν τα ημικύκλια. 

Μία από τις αποδείξεις πως δέσαμε σωστά τον κόμπο είναι να παραμένουν τα 
τρία σχοινιά στη μέση παράλληλα.  
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ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 

ΣΤΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗ 

Για να ενώσουμε δύο ξύλα σε σχήμα σταυρού.  

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗ 

Η διαγώνιος σύνδεση χρησιμεύει για την ένωση δύο ξύλων διαγώνια σε σχήμα 
«Χ». 
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ΨΑΛΙΔΑ 

Η ψαλίδα χρησιμεύει όπως και η διαγώνια σύνδεση για την ένωση δυο ξύλων 
διαγώνια σε σχήμα «Χ». Η ψαλίδα είναι πιο εύκολη και πιο γρήγορη σύνδεση από 
τη διαγώνιο, μπορεί όμως να μην είναι τόσο στερεή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡAΛΛΗΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ 

Χρησιμοποιούμε την  παράλληλη σύνδεση για να ενώσουμε δύο δοκούς 
(κοντάρια), ώστε να επεκτείνουμε το μήκος των δοκών που έχουμε στη διάθεσή 
μας. Συνήθως, για να πετύχουμε καλύτερο αποτέλεσμα και για να 
εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη στερεότητα και σταθερότητα στη σύνδεση που 
κάναμε, δένουμε δύο ή τρεις παράλληλες συνδέσεις, τη μία δίπλα στην άλλη. 
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ΤΡΙΠΟΔΙ 

 

Η σύνδεση αυτή χρησιμεύει στο δέσιμο τριών ή τεσσάρων δοκαριών στην κορυφή 
τους, έτσι που με το άνοιγμά τους να δημιουργηθεί ένα τριπόδι ή τετραπόδι. Είναι 
πολύ χρήσιμη σύνδεση και σφίγγει με το άνοιγμα των σκελών (ποδιών). 

 

ΠΗΓΕΣ  

 Σχοινιά και Κόμποι (2008).Ηλίας Νικόλαος. Εκδόσεις Eagle Ray.Αθήνα 

 www.animatedknots.com 

 http://www.babytips.gr/childrenagrounupsactivities/40kompoi-desimo 

 http://www.ofsx.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=87&I
temid=105 

 https://www.youtube.com/watch?v=MLJ-w830tUg 

 http://meritbadge.org/wiki/images/3/37/All_lower_rank_knots.pdf 

 http://www.members.tripod.com/systima283/kompoi.html 

 

Για το έντυπο αυτό εργάστηκαν  

Οι Βοηθοί Εφόρου του Κλάδου Οδηγών Κωνσταντίνος Μητσόπουλος και Γιώργος 

Αρβάλης. 

Η διόρθωση των κειμένων είναι της Κατερίνας Τριανταφύλλου.  
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