
 

 ΝΑΥΤΙΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Ναυτιλία ονοµάζεται το σύνολο των µεθόδων, διαδικασιών και ενεργειών που 
εφαρµόζονται έτσι ώστε, ένα σκάφος, να ταξιδέψει από ένα µέρος της γης σ’ ένα 

άλλο, αφ’ ενός µε ασφάλεια αφ’ ετέρου το ταχύτερο δυνατόν. 
 

Η ναυτιλία είναι ταυτόχρονα επιστήµη και τέχνη. Με την γνώση της, 
υπολογίζουµε την πορεία µας και βρίσκουµε το στίγµα (θέση) µας στην θάλασσα. 
Από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα, η θάλασσα αποτέλεσε το φορέα επαφής µεταξύ 
των λαών και συνέβαλε στη βελτίωση του πολιτισµού, στην ανταλλαγή των αγαθών, 
στην κυκλοφορία των πνευµατικών ιδεών και στην κατανόηση µεταξύ των διαφόρων 
πολιτισµών.  

Οι πρώτοι καπετάνιοι, διαπίστωσαν γρήγορα τις τεράστιες δυνατότητες 
επικοινωνίας που προσφέρουν οι θαλασσινοί δρόµοι. Η γνώση της ναυτιλίας ήταν 
απαραίτητη για την ασφάλεια αλλά και την συντόµευση των πλόων. 

Η ναυτιλία χωρίζεται σε δύο βασικές κατηγορίες: 

1. Ακτοπλοΐα: 

Όταν για µεγάλα χρονικά διαστήµατα, έχουµε οπτική επαφή µε την στεριά. 
Στην ακτοπλοΐα, για να βρούµε την θέση µας (στίγµα), βασιζόµαστε σε 
παρατηρήσεις φυσικών ή τεχνητών καταφανών σηµείων της στεριάς. Σαν φυσικά 
βοηθήµατα µπορούµε να θεωρήσουµε κάβους, οικισµούς, χαρακτηριστικά κτίρια ή 
διαµορφώσεις της ακτής, ψηλές κορυφές βουνών κ.ά. Τεχνητά βοηθήµατα είναι οι 
φάροι και διάφορα ειδικά σηµάδια ή σχήµατα που θα αναφερθούµε αργότερα. 
 

2. Ωκεανοπλοΐα: 

Όταν για µεγάλα χρονικά διαστήµατα, δεν έχουµε οπτική επαφή µε την στεριά 
οπότε για τον υπολογισµό του στίγµατος χρησιµοποιούµε είτε τον ήλιο και τα άστρα 
(αστροναυτιλία), είτε ραδιοβοηθήµατα ή δορυφορικά ηλεκτρονικά βοηθήµατα 
(ηλεκτρονική ναυτιλία). 

 
Όλοι οι πλόες στις Ελληνικές θάλασσες, θεωρούνται ακτοπλοϊκοί.  
Αυτό σηµαίνει, ότι πρέπει να εξασκήσουµε: 

A. Την παρατηρητικότητά µας, ώστε να είµαστε σε θέση να αναγνωρίζουµε – 
πάνω στο ν. χάρτη – καταφανή σηµεία που συναντούµε κατά το ταξίδι µας  
(κάβους, βραχονησίδες, νησιά, διαµόρφωση της ακτής κλπ.)  

B. Την φαντασία µας, ώστε να είµαστε σε θέση - από την µελέτη του ν. χάρτη – 
να γνωρίζουµε τι ακριβώς περιµένουµε να δούµε στην συνέχεια του ταξιδιού.  

 

Η ραγδαία εξέλιξη και η απλοποίηση των ηλεκτρονικών βοηθηµάτων (διότι 
µόνον σαν βοηθήµατα πρέπει να χρησιµεύουν) (GPS) της ναυτιλίας τα τελευταία 
χρόνια, οδήγησε πολλούς κυβερνήτες σκαφών αναψυχής στο λανθασµένο 
συµπέρασµα ότι οι βασικές γνώσεις ναυτιλίας είναι πλέον περιττές. 
Το συµπέρασµα αυτό οδηγεί στην - επικίνδυνη για την ασφάλεια του ταξιδιού - 
εξάρτηση αποκλειστικά και µόνο από τα ηλεκτρονικά βοηθήµατα για τον υπολογισµό 
της πορείας και του στίγµατος.  

 



Η ΓΗ 

Όπως γνωρίζουµε, η γη είναι µία σφαίρα που περιστρέφεται γύρω από έναν 
νοητό άξονα ο οποίος περνά από τους πόλους της (Βόρειο και Νότιο). 
Θεωρούµε ένα επίπεδο που τέµνει την γη κάθετα στον άξονά της και περνά από το 
κέντρο της. 

 
Η περιφέρεια που ορίζεται από την τοµή του επιπέδου αυτού µε την γη 

ονοµάζεται Ισηµερινός. 
Ο Ισηµερινός χωρίζει την γη σε δύο ηµισφαίρια: το Βόρειο και το Νότιο.  

 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ-ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟΙ 

Κάθε κύκλος στην επιφάνεια της γης παράλληλος στον Ισηµερινό, ονοµάζεται 
Παράλληλος. 

 

Θα πρέπει να παρατηρήσουµε ότι: 

� Η απόσταση µεταξύ δύο παράλληλων κύκλων, παραµένει (εξ` ορισµού) σε όλο 

το µήκος της περιφέρειάς τους ίδια. 

� Η περίµετρος των παραλλήλων µειώνεται καθώς πηγαίνουµε από τον Ισηµερινό 

προς στους πόλους, όπου και µηδενίζεται. 

 

                                                                                

Παράλληλος                                                          Γεωγραφικό πλάτος        

                                                                                    παραλλήλου      

Ισηµερινός                                                                                                                                    

 

 

 

Σχήµα 1 

 

Οι µέγιστοι κύκλοι στην επιφάνεια της γης που περνούν από τους πόλους, 
ονοµάζονται Μεσηµβρινοί. 

 
Συγκρίνοντας τις ιδιότητες των παραλλήλων µε αυτές των µεσηµβρινών,  

παρατηρούµε ότι:  
� Η απόσταση µεταξύ δύο µεσηµβρινών, δεν είναι ίδια σε όλο τους το µήκος. Είναι 

µέγιστη στον Ισηµερινό, µειώνεται προς τους πόλους, όπου και µηδενίζεται (εφ` 

όσον τέµνονται). 

� Η περίµετροι των µεσηµβρινών είναι ίσες. 



Ορίζουµε σαν πρώτο µεσηµβρινό, αυτόν που περνά από το αστεροσκοπείο 
του Greenwich του Λονδίνου. Ο πρώτος µεσηµβρινός, χωρίζει την γη σε δύο 
ηµισφαίρια: ανατολικό και δυτικό. 

 

Μεσηµβρινός 

Πρώτος µεσηµβρινός 

 

 

Γεωγραφικό µήκος 

 

 

 

Σχήµα 2 

 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ- ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 

Κάθε παράλληλος ορίζεται από το τόξο,  επί του µεσηµβρινού, µεταξύ 

αυτού (του παράλληλου) και του ισηµερινού.  

 
Το τόξο αυτό µετράται σε µοίρες και ονοµάζεται γεωγραφικό πλάτος «φ» 

(σχήµα 1)  του συγκεκριµένου παραλλήλου. 
Μία τιµή γεωγραφικού πλάτους, ορίζει ένα και µόνο παράλληλο. 

Τα γεωγραφικά πλάτη, κυµαίνονται από 0
0
-90

ο
 Βόρειο στο βόρειο ηµισφαίριο και 

Ο
0
-90

0
 Νότιο στο νότιο ηµισφαίριο, όπου, Ο

0
 είναι ο Ισηµερινός και 90

0
 οι πόλοι. 

   

Κάθε µεσηµβρινός ορίζεται από το τόξο, επί του ισηµερινού, µεταξύ αυτού 

(του µεσηµβρινού) και του πρώτου µεσηµβρινού.  

 
Το τόξο αυτό µετράται σε µοίρες και ονοµάζεται γεωγραφικό µήκος «λ» 

(σχήµα 2) του συγκεκριµένου µεσηµβρινού. 
Μία τιµή γεωγραφικού µήκους, ορίζει ένα και µόνο µεσηµβρινό. 

Τα γεωγραφικά µήκη, κυµαίνονται από 0
0
-180

0
 Ανατολικά στο ανατολικό 

ηµισφαίριο και 0
0
-180

0
 ∆υτικά στο δυτικό ηµισφαίριο, όπου, 0

0
 και 180

0
 βρίσκονται 

σε αντιδιαµετρικά σηµεία του πρώτου µεσηµβρινού. 

 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 

Κάθε σηµείο επάνω στην επιφάνεια της γης, ορίζεται σαν η τοµή ενός 
παραλλήλου µε ένα µεσηµβρινό. Το γεωγραφικό πλάτος του παράλληλου και το 
γεωγραφικό µήκος του µεσηµβρινού, που περνούν από το συγκεκριµένο σηµείο, 
ονοµάζονται γεωγραφικές συντεταγµένες του και ορίζουν το στίγµα του σηµείου. 

 



ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΙΛΙ  

Ένα ναυτικό µίλι ορίζεται σαν το γραµµικό ανάπτυγµα (µήκος) τόξου µεσηµβρινού 

ενός πρώτου (1΄) της µοίρας. 

Λόγω του σχήµατος της γης, το µήκος 1΄ διαφέρει ελαφρά σε διαφορετικά 
γεωγραφικά πλάτη. Κοντά στον Ισηµερινό είναι 1842,8 µέτρα ενώ στους πόλους είναι 
1864 µέτρα. Σαν τιµή του λαµβάνεται διεθνώς η µέση ίση µε 1852 µ. 

 

ΚΟΜΒΟΣ 

Ο κόµβος είναι µονάδα µέτρησης της ταχύτητας στην θάλασσα και ισούται µε ένα 

ναυτικό µίλι την ώρα. 

 

ΒΟΡΡΑΣ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ 

Τα σηµεία του Β και Ν πόλου απ` όπου περνά ο νοητός άξονας της γης, 
αποτελούν τον γεωγραφικό Βορρά και γεωγραφικό Νότο αντίστοιχα. 

Η γη αποτελεί ένα τεράστιο φυσικό µαγνήτη µε µαγνητικό βόρειο και µαγνητικό 
νότιο πόλο.  

Οι µαγνητικοί πόλοι της γης βρίσκονται κοντά στους γεωγραφικούς αλλά δεν 
συµπίπτουν µε αυτούς. Οι γεωγραφικοί πόλοι είναι σταθερά σηµεία στην επιφάνεια 
της γης. Αντίθετα οι µαγνητικοί δεν είναι σταθεροί αλλά περιστρέφονται γύρω από 
τους γεωγραφικούς µε περίοδο εκατοντάδων ετών. 

Από τα προηγούµενα συµπεραίνουµε ότι, από κάθε σηµείο της επιφάνειας της 
γης, έχουµε τρεις κατευθύνσεις του βορρά:  
 

• κατεύθυνση του γεωγραφικού Β  

• κατεύθυνση του µαγνητικού Β, όπου θα είναι αυτή που δείχνει η µαγνητική 

βελόνα (ή η πυξίδα µας), όταν δεν επηρεάζεται από άλλα µαγνητικά πεδία.  

• κατεύθυνση του Β της πυξίδας µας, εάν, (λόγω κακής ρύθµισης, ή λόγω 

επηρεασµού της από µεταλλικά αντικείµενα ή όργανα τοποθετηµένα πλησίον της) 

δεν συµπίπτει µε τον µαγνητικό Β. 

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ: 

1. Πορεία ενός σκάφους ορίζεται η γωνία που σχηµατίζει η κατεύθυνση της 
προχώρησης του σκάφους µε την κατεύθυνση του Βορρά (σχ. 3). 

2. Απόλυτη διόπτευση ενός σηµείου ορίζεται η γωνία που σχηµατίζει από το 
σκάφος η κατεύθυνση του σηµείου µε την κατεύθυνση του Βορρά (σχ. 3). 

 

Σηµείωση ονοµάζουµε γεωγραφική την πορεία και την απόλυτη διόπτευση ενός σηµείου εφ’ όσον 

αναφέρονται στην κατεύθυνση του γεωγραφικού Βορρά και µαγνητική εφ’ όσον αναφέρονται σε αυτήν 

του µαγνητικού Βορρά. 

 



3. Σχετική διόπτευση ενός σηµείου ορίζεται η γωνία που σχηµατίζει από το 
σκάφος η κατεύθυνση του σηµείου µε την κατεύθυνση του σκάφους. 

  

                                        Βορράς                     

  

                                                                   Πορεία σκάφους 1200 

 

                          270
0
                                             90

0 

 

                                                                                      

Φάρος                                                               κατεύθυνση σκάφους 
                                                      180

0
  

   απόλυτη διόπτευση 245
0
          

       

Σχήµα 3: Πορεία σκάφους – απόλυτη διόπτευση από φάρο 

 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ – ΠΑΡΕΚΤΡΟΠΗ - ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ 

Η γωνία που σχηµατίζει - σ’ένα συγκεκριµένο τόπο- η κατεύθυνση του 
γεωγραφικού Β µε αυτήν του µαγνητικού Β ονοµάζεται απόκλιση. Η απόκλιση 
χαρακτηρίζεται ανατολική (Α) και θεωρείται θετική (+), όταν ο µαγνητικός Β 
βρίσκεται ανατολικά από τον γεωγραφικό. Όταν βρίσκεται ο µαγνητικός Β 
δυτικά του γεωγραφικού, χαρακτηρίζεται δυτική (∆) και θεωρείται αρνητική (-). 
 

 Γεωγραφικός Β       Μαγνητικός Β                  Μαγνητικός Β   Γεωγραφικός Β         

 

 

 

 

 

         Ανατολική απόκλιση Α(+)                                      ∆υτική Απόκλιση ∆ (-)          

Σχήµα 4: Ανατολική (+) και ∆υτική (-) απόκλιση 

Η µεταβολή της απόκλισης επηρεάζεται από τρεις παραµέτρους: 

• Τον τόπο: την ίδια χρονική στιγµή, η απόκλιση διαφέρει από τόπο σε τόπο. 

• Τον χρόνο: σε συγκεκριµένο τόπο, η απόκλιση µεταβάλλεται συναρτήσει του 

χρόνου. 

• Από τοπικές µαγνητικές διαταραχές. 

Θα πρέπει να είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε ποία είναι η απόκλιση την χρονική 
περίοδο που ταξιδεύουµε στην συγκεκριµένη περιοχή. 
 



Στον ναυτικό χάρτη υπάρχει αποτυπωµένος ένας κύκλος, που είναι αναπαράσταση 

του κύκλου του ορίζοντα και διαιρείται σε 360
0
 µε το 0

0
 να δείχνει την κατεύθυνση του 

γεωγραφικού βορρά. Ο κύκλος αυτός ονοµάζεται ανεµολόγιο (σχ. 5)  

 

Σχήµα 5: ανεµολόγιο 

Η απόκλιση για την περιοχή που βρίσκεται το ανεµολόγιο (για συγκεκριµένη 
χρονολογία) βρίσκεται σηµειωµένη στην διάµετρο του ανεµολογίου, µε την 
ακόλουθη σύντµηση:  
1
0
 45΄ Α 1986, (4΄Α)  . Η σύντµηση µας βοηθάει να υπολογίσουµε την απόκλιση 

σήµερα και διαβάζεται ως εξής: 1
0
 45΄ ανατολικά το 1986 και αλλάζει Ανατολικά 

(Α) 4΄ ετησίως. Άρα σε 15 έτη (το 2001) η τιµή της απόκλισης θα είναι 15Χ4=60΄ ,  
1

0
 45΄+ 60΄= 2

0
 45΄. 



Η γωνία που σχηµατίζει η κατεύθυνση του µαγνητικού Β µε τον Β πυξίδας 
ονοµάζεται παρεκτροπή. 

Η µαγνητική πυξίδα κάθε σκάφους, πρέπει να διαθέτει πίνακα 
παρεκτροπών, όπου αναγράφεται η παρεκτροπή για κάποιες αντιπροσωπευτικές 
πορείες (π.χ.ανά 30

0 
 ή 45

0 
). 

Η γωνία που σχηµατίζει η κατεύθυνση του Β πυξίδας µε αυτή του 
γεωγραφικού Β ονοµάζεται παραλλαγή.    

Όταν βρίσκουµε µία πορεία στον ν. χάρτη, η τιµή της είναι µε βάση τον 
γεωγραφικό Β (εφ' όσον το ανεµολόγιο αναγράφει γεωγραφικό Β). Θα πρέπει να την 
µετατρέψουµε σε πορεία πυξίδας. 

 
Η µετατροπή της γεωγρ. πορείας σε πορεία πυξίδας γίνεται ως 

εξής: 

1. Βρίσκουµε την γεωγρ. πορεία (όπως θα περιγράψουµε παρακάτω) 

2. Υπολογίζουµε την σηµερινή τιµή της απόκλισης (όπως ήδη περιγράψαµε) 

3. Υπολογίζουµε την µαγνητική πορεία σύµφωνα µε τον τύπο:  

 

µαγνητική πορ.= γεωγραφική πορ. - (απόκλιση) 

 

Θυµίζουµε ότι όταν η απόκλιση είναι ανατολική θεωρείται θετική. 

4. Βρίσκουµε την παρεκτροπή της πυξίδας µας στην πορεία από τον αντίστοιχο 

πίνακα και την προσθέτουµε αλγεβρικά στην µαγνητική πορεία για να βρούµε την 

πορεία πυξίδας την οποία τελικά θα ακολουθήσουµε. 

 

Πορ. Πυξίδας = µαγνητική πορ. - (παρεκτροπή) 

 
(Όταν ο Β πυξίδας βρίσκεται ανατολικά από τον µαγνητικό Β η παρεκτροπή 
θεωρείται θετική) . 

 

 

ΠΥΡΣΟΙ 

Κατηγορίες πυρσών: 

� Φάροι είναι µεγάλης φωτιστικής εµβέλειας (10-25 νµ), χρησιµεύουν σαν 

ναυτιλιακό βοήθηµα (εντοπισµό στίγµατος) και είναι λευκοί 

� Φανάρια ή φανοί είναι µικρότερης φωτιστικής εµβέλειας (5-10 νµ) και 

χρησιµεύουν για επισήµανση ναυτιλιακών κινδύνων ή για ένδειξη εισόδου 

λιµανιών ή διαύλων . Είναι λευκοί, ερυθροί ή πράσινοι. 

� Φωτοσηµαντήρες είναι µικρής εµβέλειας (< 5 νµ) και βρίσκονται 

αγκυροβοληµένοι.  



Το µεγαλύτερο µέρος του δικτύου των φάρων στην Ελλάδα χτίσθηκε την περίοδο 
µεταξύ 1850-1880 και είναι από τα τελειότερα παγκοσµίως.  

 
Οι φάροι αυτοί αποτελούν, από αρχιτεκτονικής άποψης,  πραγµατικά έργα τέχνης 

αλλά και τεχνολογικά επιτεύγµατα. Οι µηχανισµοί τους, κατασκευασµένοι οι 
περισσότεροι από Γάλλους µηχανικούς, ήταν πρωτοποριακοί για εκείνη την εποχή. 
Οι περισσότεροι από αυτούς αποτελούν µνηµεία της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς 
και είναι απαραίτητη η συντήρησή τους, ακόµη και εάν σήµερα έχουν αντικατασταθεί 
από νεότερους.  

Όλοι οι φάροι της Ελλάδας µε τα πλήρη χαρακτηριστικά τους, βρίσκονται 
καταγραµµένοι στον "Φαροδείκτη των Ελληνικών ακτών" που εκδίδεται από την 
Υδρογραφική Υπηρεσία.  

 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΥΡΣΩΝ: 

� Χρώµα, µπορεί να είναι λευκό, ερυθρό ή πράσινο (όταν επισηµαίνουν εισόδους 

λιµανιών ή διαύλων, αφήνουµε αριστερά τους ερυθρούς – δεξιά τους πράσινους) 

� Χαρακτήρας φωτός, η σχέση φωτεινής – σκοτεινής φάσης [µπορεί να είναι 

αναλάµπων (Αν), διαλείπων (∆λ), ισοφασικός (Ισ), σταθερός (Στ)] και πόσες 

φορές επαναλαµβάνεται 

� Περίοδος, ο χρόνος (σε δευτερόλεπτα) κατά τον οποίο επιτυγχάνεται µία πλήρης 

εναλλαγή των χαρακτηριστικών του  

� Εστιακό ύψος, σε µέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας 

� Ονοµαστική φωτοβολία, η απόσταση σε ν. µίλια από την οποία είναι ορατός 

 

Παράδειγµα: η σύντµηση Αν(2)11δ7µ10Μ σηµαίνει ότι ο φάρος είναι λευκός (εφ' 
όσον δεν υπάρχει σύντµηση που να αναφέρει άλλο χρώµα) , αναλάµπων, κάνει δύο 
αναλαµπές, η περίοδός του είναι 11 δευτερόλεπτα, το ύψος του από την 
επιφάνεια της θάλασσας είναι 7 µ και είναι ορατός από απόσταση 10 µιλίων. 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ!! Για να βρούµε την περίοδο του πυρσού, µετράµε τον χρόνο για 

µία πλήρη εναλλαγή των χαρακτηριστικών του δηλ. από την πρώτη αναλαµπή 

µέχρι την επόµενη πρώτη.  

 
ΝΑΥΤΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ 

Ο ναυτικός χάρτης είναι η αποτύπωση, σε επίπεδο, ενός τµήµατος της 
σφαίρας της γης (είναι προφανές ότι η αποτύπωση αυτή είναι αδύνατη χωρίς να 
προκύψουν παραµορφώσεις). 

Υπάρχουν προβολές διαφόρων ειδών (κωνική προβολή, πολυκωνική 
προβολή, γνωµονική προβολή, κυλινδρική προβολή κ.ά.). Για την κατασκευή των 
ναυτικών χαρτών χρησιµοποιούνται διαφορετικές προβολές, ανάλογα µε το 
γεωγραφικό πλάτος στο οποίο βρίσκεται η περιοχή που αποτυπώνεται.  

Για γεωγραφικά πλάτη µέχρι 60
0
 χρησιµοποιείται ένα είδος κυλινδρικής 

προβολής που ονοµάζεται Μερκατορική προβολή (από τον Φλαµανδό χαρτογράφο 
Gerardus Mercator, που τo 1556 µ.Χ. κατασκεύασε χάρτη χρησιµοποιώντας αυτή 
την προβολή) (σχ 4). 



 
 
 
 

 
 
Σχήµα 6: Μερκατορική προβολή 

Στην Μερκατορική προβολή, προκύπτουν οι εξής παραµορφώσεις: 

� Η απόσταση µεταξύ δύο µεσηµβρινών παραµένει ίδια σε όλο τους το µήκος 

(φαίνονται σαν παράλληλοι),ενώ, όπως προαναφέραµε, στην πραγµατικότητα 

είναι µέγιστη στον Ισηµερινό και µηδενίζεται στους πόλους. 

� Η γραµµικές αποστάσεις µεταξύ παραλλήλων µε την ίδια διαφορά γεωγραφικού 

πλάτους είναι διαφορετικές, ανάλογα µε το πλάτος που βρισκόµαστε (µεγαλώνει 

σε µεγαλύτερα γεωγραφικά πλάτη), ενώ, στην πραγµατικότητα, είναι ίσες. 

Με δεδοµένο ότι οι ναυτικοί χάρτες είναι πολύ µικρά κοµµάτια του 
πλήρους αναπτύγµατος της γης, οι παραµορφώσεις αυτές είναι 
µηδαµινές και µπορούµε να τις θεωρήσουµε µηδενικές.  

Στο κατακόρυφο περιθώριο του ναυτικού χάρτη, υπάρχουν υποδιαιρέσεις µε τα 
γεωγραφικά πλάτη και ονοµάζεται κλίµακα πλάτους. 

Στο οριζόντιο περιθώριο, υπάρχουν υποδιαιρέσεις µε τα γεωγραφικά µήκη και 
ονοµάζεται κλίµακα µήκους.  
 
Στην κλίµακα πλάτους, 1΄ ισούται µε ένα ναυτικό µίλι  

 
Για να υπολογίσουµε µία απόσταση στον ν. χάρτη, την µεταφέρουµε στην 

κλίµακα πλάτους όπου µετράµε µε πόσα πρώτα λεπτά ισούται, τα οποία 
αντιστοιχούν σε ν. µίλια (σχ. 7). 
Προσοχή! η προς µέτρηση απόσταση πρέπει να µεταφέρεται στο πλησιέστερο 
δυνατό σε αυτήν γεωγραφικό πλάτος, διότι, διαφορετικά, θα υπάρχει σφάλµα 
οφειλόµενο στην παραµόρφωση που προαναφέραµε.  
 

 
 
 



 
 

 
 
Σχήµα 7: Μέτρηση απόστασης σε Μερκατορικό χάρτη 
 

Στους ναυτικούς χάρτες, βρίσκονται αποτυπωµένα όλα τα χαρακτηριστικά και 
καταφανή σηµεία της στεριάς που µας χρησιµεύουν στην αναγνώριση των ακτών: 
τα βάθη, οι ισοβαθείς καµπύλες, οι ναυτιλιακοί κίνδυνοι (ύφαλοι, σκόπελοι, ναυάγια 
κ.α.). Όλα αυτά τα στοιχεία σηµειώνονται µε σύµβολα ή επιτµήσεις που τις 
επεξηγήσεις τους βρίσκουµε σε ειδική έκδοση της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του 
Πολεµικού Ναυτικού. 

Όπως γίνεται κατανοητό, οι ν. χάρτες, µας παρέχουν όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες. Για τον λόγο αυτό είναι σηµαντικό να γίνεται προσεκτική µελέτη 
του χάρτη της περιοχής που πρόκειται να ταξιδεύσουµε πριν αλλά και κατά την 
διάρκεια του πλου. Έτσι, έχοντας πλήρη γνώση της περιοχής της ναυτιλίας µας και 
των κινδύνων που υπάρχουν σε αυτή, αποφεύγουµε δυσάρεστες καταστάσεις όπως 
πρόσκρουση  σε ύφαλο ή απώλεια του στίγµατός µας κ.ά. 

 
ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ 

Η κλίµακα του ν. χάρτη δηλώνει πόσες φορές έχει σµικρυνθεί η περιοχή που 
απεικονίζει. 

Οι ναυτικοί χάρτες ανάλογα µε την κλίµακά τους διακρίνονται σε: 

I. Γενικοί χάρτες κλίµακας 1:150.000 έως 1:600.000, απεικονίζουν µεγάλες 

θαλάσσιες επιφάνειες και χρησιµεύουν στην σχεδίαση του πλου 

II. Ακτοπλοϊκοί χάρτες κλίµακας 1:50.000 έως 1:150.000, απεικονίζουν 

µικρότερες θαλάσσιες επιφάνειες και χρησιµεύουν κατά την ακτοπλοΐα καθώς 

δείχνουν µε περισσότερες λεπτοµέρειες τις ακτές, ναυτιλιακούς κινδύνους, 

πυρσούς κ.α. 



III. Λιµενοδείκτες ή πορτολάνες κλίµακας 1:2.000 έως 1:50.000 απεικονίζουν 

µε µεγάλη λεπτοµέρεια περιορισµένες θαλάσσιες περιοχές, όπως λιµάνια, 

όρµους αγκυροβολίας, διαύλους κ.α.  

 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

Η Υδρογραφική υπηρεσία, εκτός από τους ναυτικούς χάρτες, εκδίδει και τα 
ακόλουθα:  
 

� Ναυτιλιακές οδηγίες ή πλοηγοί, περιέχουν πληροφορίες για λιµάνια, 

ναυτιλιακούς κινδύνους, ναυτιλιακά βοηθήµατα, επικρατούντες ανέµους κ.α. 

� Φαροδείκτης, περιέχουν όλα τα στοιχεία των πυρσών 

� Ευρετήρια χαρτών, περιέχουν καταλόγους των χαρτών που εκδίδει η 

υδρογραφική υπηρεσία 

� Σύµβολα και επιτµήσεις που χρησιµοποιούνται στους ναυτικούς χάρτες 

  

 

 

ΟΡΓΑΝΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

Τα ελάχιστα απαιτούµενα όργανα ναυτιλίας που πρέπει, µαζί µε τους χάρτες και την 
πυξίδα, να βρίσκονται στο σκάφος είναι τα εξής (σχ.8): 
 

• ∆ιπαράλληλος: διπλός κανόνας, ο οποίος µας επιτρέπει να µεταφέρουµε ευθείες 

παράλληλα επάνω στον ν. χάρτη. 

• Ναυτικός διαβήτης ή κουµπάσο: είδος διαβήτη-διαστηµόµετρου, µε δύο όµοια 

σκέλη, χωρίς γραφίδα, µε το οποίο µετρούµε αποστάσεις στον ν. χάρτη. 

• Πυξίδα διόπτευσης: πυξίδα χειρός µε σκόπευτρο µε την οποία παίρνουµε 

διόπτευση κάποιου σηµείου (η γωνία, µε κορυφή το σκάφος, που σχηµατίζει αυτό 

το σηµείο µε τον µαγνητικό Β). 

• Μοιρογνωµόνιο 

• Μολύβι και γοµολάστιχα 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Σχήµα 8: Κουµπάσο και διπαράλληλος 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ 

Πορεία ενός σκάφους, ονοµάζεται η γωνία που σχηµατίζει η κατεύθυνσή του 
µε αυτήν του Β.  

Εάν η γωνία είναι υπολογισµένη µε βάση την κατεύθυνση του γεωγραφικού Β 
ονοµάζεται γεωγραφική, ενώ, εάν είναι υπολογισµένη µε βάση αυτή του µαγνητικού, 
ονοµάζεται µαγνητική. 

Για να υπολογίσουµε την µαγνητική πορεία ακολουθούµε τα εξής: 

� Χαράσσουµε την ευθεία της πορείας του σκάφους στον ν. χάρτη, ενώνοντας µε 

µία  ευθεία τα σηµεία απόπλου και κατάπλου.  

� Ελέγχουµε εάν κατά µήκος της ευθείας αυτής υπάρχουν εµπόδια ή ναυτιλιακοί 

κίνδυνοι (αν υπάρχει κάποιο εµπόδιο (ύφαλος, κάβος, νησί κτλ), θα πρέπει να το 

παρακάµψουµε, χαράσσοντας µια τεθλασµένη γραµµή και υπολογίζοντας να 

περάσουµε µε την µικρότερη απόσταση ασφαλείας από το εµπόδιο). 

� Μεταφέρουµε - µε την βοήθεια του διπαράλληλου - την ευθεία της πορείας µας, 

παράλληλα, µέχρι να γίνει διάµετρος στο πλησιέστερο ανεµολόγιο. 

� ∆ιαβάζουµε στο ανεµολόγιο τις µοίρες που µας δείχνει ο διπαράλληλος (στην 

κατεύθυνση της πορείας µας). Αυτή είναι η πραγµατική (ή γεωγραφική) πορεία 

του σκάφους.  

� Υπολογίζουµε την απόκλιση σήµερα (είναι σηµειωµένη στο ανεµολόγιο). 

� Βρίσκουµε την µαγνητική πορεία, αφαιρώντας (αλγεβρικά) την απόκλιση από την 

πραγµατική πορεία.  

� Σηµειώνουµε την τιµή της µαγν. πορείας κοντά στην ευθεία που έχουµε χαράξει 

(ή στο σηµειωµατάριό µας), µαζί µε ένα βέλος που θα µας δείχνει την 

κατεύθυνση στην οποία αντιστοιχεί η πορεία αυτή.  

� Υπολογίζουµε την απόσταση που θα διανύσουµε, τοποθετώντας τα σκέλη του 

κουµπάσου στα σηµεία απόπλου και κατάπλου και µεταφέροντας αυτό το 



διάστηµα στην κλίµακα πλάτους (όπου, 1΄ της µοίρας αντιστοιχεί σε 1 ναυτ. µίλι), 

προσέχοντας να είµαστε σε κοντινό στην πορεία µας γεωγρ. πλάτος. 

� Σηµειώνουµε την τιµή της απόστασης δίπλα σε αυτή της µαγν. πορείας. 

� Εάν η πορεία µας είναι τεθλασµένη γραµµή, έχει δηλαδή περισσότερα από ένα 

σκέλη, υπολογίζουµε την µαγν. πορεία και την απόσταση για κάθε σκέλος 

χωριστά και το σηµειώνουµε. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο υπολογισµός της πορείας είναι ένα µέρος µόνο (και ίσως το 
απλούστερο)  της όλης διαδικασίας που πρέπει να ακολουθήσει ο ναυτιλλόµενος 
προκειµένου να κάνει σωστή ακτοπλοΐα. 
Το δυσκολότερο και περισσότερο πολύπλοκο κοµµάτι της ναυτιλίας, αποτελεί η 
παρατήρηση και µελέτη του χάρτη που πρέπει να γίνει πολύ προσεκτικά.  Εκεί θα 
εντοπιστούν οι κίνδυνοι και τα χαρακτηριστικά καταφανή σηµεία που θα 
συναντήσουµε καθώς και τα ασφαλή αγκυροβόλια και θα κρατηθούν οι σχετικές 
σηµειώσεις και παρατηρήσεις.  
Έτσι, θα πρέπει να είναι σε θέση, σε οποιοδήποτε σηµείο του ταξιδιού να 
αναγνωρίσει στον χάρτη ό,τι βλέπει γύρω του, αλλά και να γνωρίζει τι 
πρόκειται να δει. Αυτή είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να κάνει κανείς σωστή και 
ασφαλή ακτοπλοΐα.  
Εκτός αυτών, θα πρέπει, τουλάχιστον κάθε µία ώρα (µε άσχηµες καιρικές συνθήκες 
κάθε µισή ώρα) να βρίσκει το στίγµα, µε τους τρόπους που θα περιγράψουµε 
παρακάτω.  

 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ 

Για τον υπολογισµό της απόστασης, χρησιµοποιούµε το κουµπάσο ως εξής: 

♦ Τοποθετούµε τα δύο σκέλη του κουµπάσου στα σηµεία απόπλου και 
κατάπλου της πορείας µας και το µεταφέρουµε στην κατακόρυφη κλίµακα 
πλάτους όπου κάθε 1’ της µοίρας αντιστοιχεί σε 1 νµ. 

♦ Εάν η πορεία µας δεν είναι ευθεία, αλλά αποτελεί τεθλασµένη γραµµή, 
µετράµε την απόσταση του κάθε σκέλους χωριστά. 

 

ΓΡΑΜΜΕΣ ΘΕΣΕΩΣ 

Γραµµή θέσεως είναι µια γραµµή που προκύπτει µε κατάλληλες µετρήσεις και κάθε 
σηµείο της αποτελεί πιθανή θέση του σκάφους. 
Οι κυριότερες γραµµές θέσεως είναι: 

I. Απόλυτη διόπτευση ενός αντικειµένου, που µετριέται µε την πυξίδα 
διοπτεύσεως (σχ 9α) 

II. Ευθυγράµµιση δύο αντικειµένων (σχ. 9β) 
III. Ισοβαθής καµπύλη που προσδιορίζεται µε µέτρηση του βάθους µε την 

βοήθεια του βυθοµέτρου του σκάφους  
IV. Απόσταση ενός αντικειµένου, που µετριέται µε συσκευή RADAR  

 
 
 
 
 
 



 
 
Σχήµα 9:   (α) απόλυτη διόπτευση                                (β) ευθυγράµµιση                                

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΤΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ 

Στίγµα, όπως προαναφέραµε, ονοµάζεται το σηµείο που βρίσκεται το σκάφος και η 
τιµή του δίνεται από το γεωγραφικό πλάτος και το γεωγραφικό µήκος του σηµείου 
αυτού. 
 

Η τοµή δύο ή περισσότερων γραµµών θέσεως, µας δίνει το στίγµα του 

σκάφους.  

 

Για να υπολογίσουµε το στίγµα µε δύο απόλυτες διοπτεύσεις καταφανών 
σηµείων, προϋποθέτει: 
-   Να βλέπουµε δύο σηµεία (π.χ. ένα φάρο και ένα κάβο) τα οποία µπορούµε να 
αναγνωρίσουµε στον χάρτη.  
- Για να έχουµε µεγαλύτερη ακρίβεια στην µέτρησή µας, θα πρέπει αυτά τα δύο 

σηµεία να σχηµατίζουν µε εµάς την πλησιέστερη δυνατή στις 90
0 

γωνία (>30
0  

, 
<120

0
). 

-  Θα πρέπει να είναι "σηµεία" δηλ. να µην έχουν µεγάλη έκταση (π.χ. το 
αεροδρόµιο). 

 
Η διαδικασία που ακολουθούµε για τον υπολογισµό του στίγµατος µε  δύο 

απόλυτες διοπτεύσεις, είναι η εξής (σχ. 10): 
 
1. Παίρνουµε - µε την βοήθεια της πυξίδας διοπτεύσεως - διόπτευση από το κάθε  

σηµείο και την σηµειώνουµε.  
2. Πηγαίνουµε στο ανεµολόγιο του ν. χάρτη και τοποθετούµε σ΄αυτό τον 

διπαράλληλο, διαµετρικά, στις µοίρες της πρώτης µέτρησης (αφού 
προηγουµένως έχουµε υπολογίσει την απόκλιση και την έχουµε προσθέσει στην 
τιµή της µαγν. διόπτευσης). 



3. Μεταφέρουµε την ευθεία αυτή παράλληλα, µέχρι να περάσει από το σηµείο το 
οποίο διοπτεύσαµε. Το σκάφος µας θα βρίσκεται κάπου επάνω σ΄αυτή την 
ευθεία. 

4. Εφαρµόζουµε την ίδια διαδικασία για την δεύτερη διόπτευση και µεταφέρουµε 
την ευθεία µέχρι να περάσει από το δεύτερο σηµείο που διοπτεύσαµε. Το 
σκάφος θα βρίσκεται κάπου επάνω και σ΄αυτή την ευθεία. 

5. Το σηµείο τοµής των δύο ευθειών είναι το στίγµα µας. 
6. Για µεγαλύτερη ακρίβεια αλλά και για επιβεβαίωση των µετρήσεών µας, 

µπορούµε να πάρουµε διόπτευση και από τρίτο σηµείο. Η τοµή των τριών 
ευθειών θα σχηµατίζει ένα τρίγωνο. Το στίγµα µας θα βρίσκεται στο κέντρο του 
τριγώνου. Το µήκος των πλευρών του τριγώνου είναι ενδεικτικό της ακρίβειας των 
µετρήσεών µας (σχ. 11). 

 
Παρατήρηση: 

 Κατά τον υπολογισµό του στίγµατος µε διόπτευση, πρέπει να είµαστε σίγουροι 
ότι τα σηµεία που διοπτεύουµε είναι αυτά που αναγνωρίζουµε στον χάρτη. Κάθε νησί 
που βλέπουµε, έχει δύο χαρακτηριστικά σηµεία από τα οποία µπορούµε να πάρουµε 
διόπτευση: τους δύο ακραίους κάβους του που εφάπτονται στην θάλασσα (δεξιά και 
αριστερά). ∆εν είµαστε ποτέ σε θέση να γνωρίζουµε ποιοι είναι αυτοί οι κάβοι στον 
χάρτη. Θα το µάθουµε, µόνο, αφού πάρουµε διόπτευση από τον κάθε ένα και 
προσπαθήσουµε να την αποτυπώσουµε στον χάρτη. Τότε, ο πρώτος κάβος που θα 
συναντάµε όταν κινούµε τον διπαράλληλο από την θάλασσα προς την στεριά, στην 
τιµή της διόπτευσης, θα είναι αυτός που διοπτεύσαµε.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Σχήµα 10: απόλυτη διόπτευση  (α) δύο σηµείων         (β) τριών σηµείων  

 
 

 
 



 
 
 
 
Σχήµα 11: Ακρίβεια υπολογισµού στίγµατος µε τρεις διοπτεύσεις 
 

Η αναµέτρηση, είναι απλούστερος αλλά λιγότερο αξιόπιστος τρόπος 
υπολογισµού του στίγµατος. 

Γνωρίζοντας το σηµείο από το οποίο έχουµε αποπλεύσει (ή έχουµε πάρει το 
τελευταίο στίγµα) και για κάποιο συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα (π.χ. 1 ώρα) 
πλέουµε µε σταθερή πορεία (π.χ 110

0
 ) και ταχύτητα (π.χ. 6 κόµβους). 

Υπολογίζουµε πόση απόσταση έχουµε διανύσει (6 µίλια). Ακολούθως πηγαίνουµε 
στον χάρτη και αποτυπώνουµε το διάστηµα που έχουµε διανύσει επάνω στην ευθεία 
της πορείας µας. Στο τέλος του διαστήµατος αυτού θα είναι το στίγµα µας.  

Όπως γίνεται φανερό, για να έχουµε ακρίβεια στον υπολογισµό του στίγµατος 
µε αναµέτρηση, πρέπει καθ΄όλη την διάρκεια της µέτρησης να είµαστε βέβαιοι ότι 
κρατάµε σταθερή πορεία και ταχύτητα. Εάν υπάρχουν ρεύµατα ή εκπεσµός και δεν 
τα υπολογίσουµε, θα οδηγηθούµε σε σηµαντικό σφάλµα.  

 
Η αναµέτρηση είναι ο µοναδικός τρόπος υπολογισµού του στίγµατος όταν δεν 

έχουµε οπτική επαφή µε την στεριά ή όταν υπάρχει περιορισµένη ορατότητα. Στην 
περίπτωση αυτή, ο ναυτίλος πρέπει να ενηµερώνεται από τον τιµονιέρη σχετικά µε 
κάθε αλλαγή στην πορεία ή την ταχύτητα του σκάφους. Ακολούθως να πηγαίνει στον 
χάρτη και να αποτυπώνει την αλλαγή αυτή, ώστε, µε αυτό τον τρόπο, να 
παρακολουθεί συνεχώς την πορεία του σκάφους στον χάρτη και να είναι ανά πάσα 
στιγµή σε θέση να δώσει το στίγµα. 

 
 


