
Voras  Mountain  Actions  
 

 
 

Τεχνικές και Κόμποι 
 

Rappel Canyoning 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Βυθισμένα στους μύθους για ξωτικά και νεραΐδες, τα φαράγγια παρέμεναν 
για χιλιετίες άγνωστα και αδιαπέραστα από τον άνθρωπο. Έχοντας πλούσιο 
ανάγλυφο γεμάτο φαράγγια που περιμένουν για να μας αποκαλύψουν τα 
μυστικά τους: κρυστάλλινα νερά, καταρράκτες, κάθετα πλάγια τοιχώματα, 
μαγευτικά τοπία συνθέτουν ένα περιβάλλον φυσικό και μοναδικό 
 
Ακολουθήστε μας μέσα στον κόσμο του Canyoning-Rappel  εκτοξεύοντας 
την αδρεναλίνη στο μέγιστο, με τη συνοδεία εκπαιδευμένων και έμπειρων 
Οδηγών, σε ένα κόσμο υγρό, ανεξερεύνητο, πράσινο και πάνω από όλα 
ψυχωφελιματικό. 

 
 
 
 



 

Εξοπλισμός 
 

Για την ασφαλή διάσχιση ενός φαραγγιού, η κατάβαση βράχου, 
απαραίτητος είναι ο πιο κάτω εξοπλισμός, τον οποίο σας προμηθεύει το 
γραφείο οργάνωσης. 
Βασικό για μια ασφαλή Δράση, είναι να γνωρίζουμε τον τρόπο λειτουργίας 
του εξοπλισμού αυτού. 
Εδώ αναφερόμαστε στον τρόπο που φτιάχνουμε τους διάφορους 
απαραίτητους κόμπους, που χρησιμοποιούμε στον εξοπλισμό ασφαλείας 

 

Εξοπλισμός ασφαλείας 
 

Είναι σε γενικές γραμμές ίδιος με αυτόν που χρησιμοποιούμε στην 
αναρρίχηση. 

 

Ζώνη τύπου («Μποντριέ») Canyoning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ζώνη τύπου («Μποντριέ») Rappel 

 

 
Είναι μια ειδική ζώνη, όπου πάνω της στερεώνονται τα Καραμπίνερ 
ασφαλείας και που περιλαμβάνει και δύο ρυθμιζόμενους ιμάντες για τα 
πόδια. Η διαφορά στις ζώνες μεταξύ Rappel και  Canyoning είναι ότι η ζώνη  
Canyoning είναι περισσότερο ενισχυμένη και έχει επένδυση. 



 

Καταβατήρες 
 
Είναι μηχανισμοί που χρησιμοποιούνται στις καταβάσεις Rappel και 
Canyoning 
 

Η πιο συνηθισμένη συσκευή είναι το λεγόμενο «οκτάρι». Πρόκειται για δύο 
μεταλλικούς   κρίκους   συνδεδεμένους   μεταξύ   τους   και   στερεώνεται   
στο Καραμπίνερ της ζώνης, μέσα από αυτό περνά με ειδική τεχνική το σχοινί που 
χρησιμοποιούμε στις καταβάσεις. 
 

Οκτάρι Super 8 belay Rappel 

 
 

                                        
 
 
 
 
 
 
 

Καταβατήρας SMART-MAMMUT-RES 

 
 

Τυπου ‘’Κουβας’’ Wall-Alpine-Belay 



 

 

Καραμπίνερ 
 

Είναι κρίκοι διαφόρων μεγεθών από συμπαγές αλουμίνιο, που 
χρησιμοποιούνται παντού στην αναρρίχηση. Ένα τμήμα τους, που λέγεται 
«πύλη», ανοίγει με πίεση προς τα μέσα και κλείνει αυτόματα, αν το 
αφήσουμε, χάρη σε ένα ελατήριο στο εσωτερικό του. 
 

Οι βασικοί τρεις τύποι που χρησιμοποιούμε είναι :  
 

Ασφαλείας   

 
 

Κλασικό 

 
 

Αχλάδι HMS 

 
 
 



 

Σετάκια 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αποτελούνται  από  δύο  Καραμπίνερ,  συνδεδεμένα  με  έναν  Ιμάντα,  ο  
οποίος μπορεί να φτάσει και τα επτά με οκτώ μέτρα. 
 

Λανιέρες: 
 

 
 

Είναι από τα πιο απλά και χρήσιμα υλικά στην αναρρίχηση, είναι ο 
συνδετικός κρίκος μεταξύ των υπόλοιπων υλικών, υπάρχουν δυο είδη 
που κυκλοφορούν στην αγορά.  
 

Οι ραμμένες και του μέτρου. 
 

Οι Λανιέρες με το μέτρο είναι Ιμάντας τυλιγμένος σε καρούλι, ο όποιος 
κόβεται σε ότι μήκος θέλουμε και οι δυο άκρες του ενώνονται με έναν 
κόμπο. Το πλεονέκτημά τους έναντι στους ραμμένους είναι ότι κοστίζουν 
αρκετά πιο φτηνά, τους  φτιάχνουμε  σε  ότι  μήκος  θέλουμε,  αλλά  
υπάρχει  πάντα  ο  κίνδυνος  να λυθούν, ή να σφηνώσουν κάπου. 
Οι ραμμένες Λανιέρες υπάρχουν σε καθορισμένα μεγέθη από 5 εκατοστά 
μέχρι ένα μέτρο και έχουν πιστοποίηση ασφαλείας. Είναι φτιαγμένες από 
Spectra, Dynema και άλλα είδη Ιμάντα και τα πλεονεκτήματά τους είναι 
ότι έχουν μεγαλύτερη αντοχή, είναι ελαφρύτερες, λιγότερο ογκώδης, 
αντέχουν περισσότερο στην τριβή από τις Λανιέρες με κόμπο.  
Επίσης εξαφανίζεται η πιθανότητα να λυθεί ο κόμπος ή να σφηνώσει 
κάπου και η απουσία του διευκολύνει τους χειρισμούς.  
 
 



 

Σχοινιά ορειβατικού τύπου 
 

 
 

Είναι κατασκευασμένα από Νάιλον Ίνες που τυλίγονται γύρω από τον 
«πυρήνα» του σκοινιού, κατασκευασμένος και αυτός από ανθεκτικές Ίνες. 
Έχουμε τρεις βασικές κατηγορίες τα Δυναμικά τα Στατικά και τα Μεικτά.  
Λέγονται «Δυναμικά» γιατί, σε αντίθεση με τα Στατικά (κανονικά) σχοινιά, 
έχουν τη δυνατότητα να «τεντώνονται» υπό πίεση και να απορροφούν 
μέρος της δύναμης σε περίπτωση πτώσης.  
Τα Στατικά δεν έχουν ανοχή καθόλου σε πτώση για αυτό και αποφεύγετε η 
χρήση τους. 
Τα Μεικτά είναι τα βασικά σχοινιά που χρησιμοποιούμε, είναι ποσοστιαία 
κατανεμημένα σε Δυναμικό και Στατικό, ώστε να έχουν την ανοχή σε 
πτώση αλλά ταυτόχρονα να έχουν και μηχανική αντοχή. 
 

Κορδονέτα 
 

 
Ή αλλιώς Προυζικάκια (εκ του Prusik) ο Γαλλικός αυτοσφιγγόμενος. 
 

Είναι  Στατικό Σχοινί διαμέτρου 5-6mm, το οποίο υπάρχει στην αγορά 
τυλιγμένο σε καρούλι και κόβεται σε ότι μήκος θέλουμε. 
Η αντοχή του εξαρτάται από τον κατασκευαστή,  αλλά συνήθως είναι 800-
1000 κιλά. 
 

Η βασική του χρήση είναι η κατασκευή  Αυτόσφιγγόμενων κόμπων, όπως                            
Prusik, Machard, Κοτσίδα και η κατασκευή  Πλεξούδας. 
 

Είναι χρήσιμο και για ότι πατέντα μας έρθει στο μυαλό, αρκεί να 
χρησιμοποιηθεί σωστά και μέσα στα πλαίσια ασφαλείας. 
 

Οι Λανιέρες και τα Κορδονέτα έχουν στατικά χαρακτηριστικά και δεν 
πρέπει να χρησιμοποιούνται αντί του Δυναμικού Σχοινιού. 

 



 

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΙΝΙΩΝ 
 

Βασικοί Κόμποι Αυτασφάλισης 
 
 
Το κάθε μέλος της ομάδας διάσχισης πρέπει να ξέρει τους Βασικούς 
Κόμπους Αυτασφάλισης. 
Είναι κόμποι που μας βοηθούν, στο να ελέγχουμε την Ασφάλεια μας 
κατά την διάρκεια της Δράσης. Και κατά δεύτερο λόγο, είναι 
αναπόσπαστο λειτουργικό κομμάτι της Δράσης. 
 
 

Οι Βασικότεροι Κόμποι είναι οι εξής: 
 
 

Γαλλικός Προύζικ (French Prusik ή Autoblock) 
ή απλά Γαλλικός 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Συγκαταλέγεται στους Αυτοσφιγγόμενους Κόμπους. 
• Είναι Κόμπος Τριβής. 
• Μετακινείται Ελεύθερα, όταν δεν δέχεται βάρος ή πίεση. 
• Μπλοκάρει Άμεσα, όταν δεχτεί βάρος ή πίεση. 
• Γίνεται εύκολα με Κορδονέτο 6mm πάνω στο σχοινί. 
• Χρησιμοποιείται σαν Φρένο στο Rappel, στη Διάσωση και στο 

Ζουμάρισμα. 
  

Χαρακτηρίζεται σαν:  
 

Εύκολος. Εύχρηστος. Αμφίδρομος. Σφίγγει – Ξεσφίγγει  εύκολα. 
 
Μια εφαρμογή του Prusik είναι και σαν standby (εφεδρικό φρένο), στην 
Καταρρίχηση, ή στην Αναρρίχηση, ασφαλίζοντας τον πρώτο.  
 



 

Δηλαδή σαν Έμμεσο Φρένο μετά την συνολική διάταξη ελέγχου της 
ταχύτητας (στην εξερχόμενη ροή του κυρίως σχοινιού), ή, πριν την 
συνολική διάταξη (στην εισερχόμενη ροή του κυρίως σχοινιού). 
 

Προσοχή, ένας  Αυτοσφιγγόμενος  που  τοποθετείται  στην  εισερχομένη  
ροή  του σχοινιού,  δεν  πρέπει  σε  καμία  περίπτωση  να  ακουμπά  στη  
διάταξη επιβράδυνσης. 

 

Για χρήση στην αναρρίχηση ή καταρρίχηση ο Prusik συνήθως γίνεται με 
Σχοινί 6mm. 
Ο Prusik, παρόλες τις δυσχέρειες που εμφανίζει ανάλογα την εφαρμογή, 
και την κόπωση που αυτές προσθέτουν στον χρήστη, γενικά έχει κερδίσει 
την πρωτοκαθεδρία στους Αυτοσφιγγόμενους γιατί είναι πιο λιτός και γιατί 
λειτουργεί πάντα χωρίς ιδιαίτερη προσοχή. Έτσι είναι μια ανέμελη επιλογή 
για όλα, η οποία δεν απαιτεί σκέψη, σε ένα μεγάλο πεδίο διαφόρων 
περιπτώσεων και διαφόρων  συνθηκών  καιρού,  φωτισμού,  
περιβάλλοντος,  ανθρώπινης κατάστασης, όπου το ολέθριο λάθος μπορεί 
να προκύψει ανά πάσα στιγμή και από τον άπειρο και από τον έμπειρο, και 
από τον εκπαιδευόμενο και από τον εκπαιδευτή. 
 

ΜΑΣΣΑΡ  (Machard ή Klemheist Knot) 
 

 
 

Συγκαταλέγεται στους Αυτοσφιγγόμενους κόμπους. 
 

• Είναι Κόμπος Τριβής. 
• Μετακινείται Ελεύθερα όταν δεν δέχεται βάρος ή πίεση. 
• Μπλοκάρει Άμεσα όταν δεχτεί βάρος ή πίεση. 
• Γίνεται εύκολα με Κορδονέτο 6mm πάνω στο Σχοινί. 
• Χρησιμοποιείται σαν Φρένο στο Rappel, στη Διάσωση και στο 

Ζουμάρισμα. 
 

Λιγότερο λειτουργικός από τον Γαλλικό. 
 

Δουλεύει πολύ καλά με Ιμάντα σε περίπτωση απώλειας του Κορδονέτου. 
 
 



 

 

Ο Machard χρησιμοποιείται και σαν standby (εφεδρικό φρένο) στην 
Καταρρίχηση,  ή  στην  Αναρρίχηση  ασφαλίζοντας  τον  πρώτο.   
Δηλαδή  σαν Έμμεσο Φρένο μετά την συνολική διάταξη ελέγχου της 
ταχύτητας (στην εξερχόμενη ροή του κυρίως σχοινιού), ή, πριν την 
συνολική διάταξη (στην εισερχόμενη ροή του κυρίως σχοινιού). 
Προσοχή, ένας  Αυτοσφιγγόμενος  που  τοποθετείται  στην  εισερχομένη  
ροή  του σχοινιού,  δεν  πρέπει  σε  καμία  περίπτωση  να  ακουμπά  στη  
διάταξη επιβράδυνσης 
Στην Αναρρίχηση και Καταρρίχηση ο Machard συνήθως γίνεται με σχοινί 
6mm. 

 

ΜΙΣΗ ΨΑΛΙΔΙΑ (Munter hitch) η Ιταλικός Κόμπος. 
  

 
 

Ασφαλίζει ο πρώτος τον δεύτερο στο Ρελέ. 

 

Σε έκτακτες περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί για Rappel,  ή και για 
την ασφάλιση του επικεφαλής. Το μειονέκτημα του είναι ότι Βιρινιάζει τα 
σχοινιά. Επί σειρά ετών, ήταν η βασική διάταξη τριβής για Καταρρίχηση ή 
κατέβασμα φορτίου ή Αναρρίχηση, σε όλες τις θέσεις τοποθέτησης στο 
σύστημα, πριν την χρήση συσκευών (Οχτάρι, Βερσο, Γκριγκρι, κλπ). 
Φυσικά χρησιμοποιείται και σήμερα και είναι μονόδρομος στις προσωρινές 
επιλογές, με μόνο πρόβλημα ότι Βιρινιάζει εύκολα κάποια από τα σύγχρονα 
σχοινιά. 
 

Η Μισή Ψαλιδιά, έδωσε και την ονομασία τύπου στα γνωστά μας 
Καραμπίνερ HMS. 
Το HMS είναι το κατεξοχήν ειδικό Καραμπίνερ για να εφαρμοστεί η Μισή 
Ψαλιδιά, για επιβράδυνση (ασφάλιση στο Rappel). Έτσι, με ένα τέτοιο 
ασφαλιζόμενο Καραμπίνερ τα έχουμε όλα σε ένα, για οποιαδήποτε 
εφαρμογή επιβράδυνσης με συσκευή ή χωρίς. 
Προσοχή χρειάζεται, στη ρύθμιση και Σετάρισμα της όλης διάταξης, Σχοινί - 
Μισή Ψαλιδιά - Καραμπίνερ, ώστε στην κατεύθυνση της ροής του 
σχοινιού να μην ξεβιδώνει την πύλη, ούτε να την φορτίζει με πλευρικά 
φορτία.  



 

Για την περίπτωση αυτή υπάρχουν δύο τρόποι. 
 

Α. Ο Συνήθης Τρόπος. 
Η  πύλη  του  Καραμπίνερ  τοποθετείται  στην  αντίθετη  πλευρά  από  αυτή  
του χεριού που ελέγχει το φρενάρισμα, δηλαδή στην αντίθετη πλευρά από 
αυτήν της ελεύθερης άκρης του σχοινιού. 
Στη συνέχεια πάνω στο σχοινί της ελεύθερης άκρης, δηλαδή πριν την 
συνολική διάταξη   (στην   εισερχόμενη   ροή   του   σχοινιού),   περνιέται   
σαν Εφεδρικό Φρένο, ένας Αυτοσφιγγόμενος  με Κορδονέτο, που 
Ασφαλίζεται στην Εξάρτηση, στο αντίστοιχο πόδι του χεριού που ελέγχει το 
φρενάρισμα, ή σε Αγκύρωση ανάλογα την περίπτωση εφαρμογής.  
Αυτό το Εφεδρικό Φρένο, έχει τον επιπλέον ρόλο να τηρεί την ελεύθερη 
άκρη του σχοινιού προς τη σωστή πλευρά, μακριά από την πύλη. 

 

Προσοχή, ένας  Αυτοσφιγγόμενος  που  τοποθετείται  στην  εισερχομένη  
ροή  του σχοινιού, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ακουμπά στο 
Καραμπίνερ ή γενικότερα στην οποιαδήποτε διάταξη επιβράδυνσης. 
  
 

Β. Ο Ταχύς Τρόπος, που εξυπηρετεί και σε επείγουσες καταστάσεις. 
Ο Ταχύς Τρόπος, επίσης βοηθά, έως κάποιο βαθμό   και στην εφαρμογή 
της Μισής Ψαλιδιάς σε άλλα ασφαλιζόμενα Καραμπίνερ που δεν είναι 
τύπου HMS. Το σχοινί, πριν την κατασκευή της Μισής Ψαλιδιάς, περνιέται 
πρώτα μία φορά αριστερόστροφα στη ράχη του Καραμπίνερ. 

 

 
 
Όμως είναι κάτι που θέλει προσοχή γιατί μπορεί να γίνει με λανθασμένο  
τρόπο. 
 

Ο Μηχανικός και Πρακτικός Τρόπος Κατασκευής και Ελέγχου 
 

1. Με το ένα χέρι πιάνουμε το Καραμπίνερ με το άγκιστρο 
ασφάλισης της πύλης μακριά μας και τον άξονα περιστροφής της 
πύλης κοντά μας. 

2. Με το άλλο χέρι πιάνουμε το σχοινί με κατεύθυνση του αντίχειρα 
προς τα εμπρός, και περιελίσσουμε το σχοινί μια φορά στη ράχη του 
Καραμπίνερ σε παράλληλη φορά με το ξε-βίδωμα της πύλης, 
ταυτόχρονα ακούγοντας 2 συνεχόμενα "κλικ" από την πύλη. 
 



 

3. Στη συνέχεια, για να γίνει η Μισή Ψαλιδιά, χωρίς να αφήσουμε το 
σχοινί περνάμε στο Καραμπίνερ και μια Ανάποδη Λούπα 
(Κουλούρα), δηλαδή ακούμε ακόμη 1 "κλικ" σύνολο 3. 

 
Στον Ταχύ Τρόπο κατασκευής, της Μισής Ψαλιδιάς, όσο πιο λεπτό είναι το 
σχοινί,  κάτω από τα 9mm, ή όσο πιο βαρύ το φορτίο, ίσως χρειαστεί και 
δεύτερη περιέλιξη στη ράχη του Καραμπίνερ, ίσως και τρίτη, για να 
αυξήσουμε την τριβή. Υπόψη όμως ότι ήδη με την μία περιέλιξη στη ράχη 
του Καραμπίνερ η Μισή Ψαλιδιά αποκτά αυξημένη τριβή, τόση που ίσως να 
μην βολεύει τα πολύ ελαφριά άτομα ή φορτία, ή σε μικρές κλίσεις πλαγιάς.

 Προύζικ (Prusik  Autoblock) 
 

 
 

Συγκαταλέγεται στους Αυτοσφιγγόμενους κόμπους. 
 

• Είναι Κόμπος Τριβής. 
• Μετακινείται Ελεύθερα όταν δεν δέχεται βάρος ή πίεση. 
• Μπλοκάρει Άμεσα όταν δεχτεί βάρος ή πίεση. 
• Γίνεται εύκολα με Κορδονέτο 6mm πάνω στο Σχοινί. 
• Χρησιμοποιείται σαν Φρένο στο Rappel, στη Διάσωση και στο 

Ζουμάρισμα. 
 

 Λειτουργικός και σταθερός . 
 

Δουλεύει πολύ καλά με Ιμάντα σε περίπτωση απώλειας του Κορδονέτου. 
 

 
 
 



 
 

Valdotain tresse-knot 
 

 
 

 
( 

Συγκαταλέγεται στους Αυτοσφιγγόμενους κόμπους. 
 

• Είναι Κόμπος Τριβής. 
• Μετακινείται Ελεύθερα όταν δεν δέχεται βάρος ή πίεση. 
• Μπλοκάρει Άμεσα όταν δεχτεί βάρος ή πίεση. 
• Γίνεται εύκολα με Κορδονέτο 6mm πάνω στο Σχοινί. 
• Χρησιμοποιείται σαν Φρένο στο Rappel, στη Διάσωση και στο 

Ζουμάρισμα. 
 

 Λειτουργικός και σταθερός . 
 

Δεν δουλεύει με Ιμάντα σε περίπτωση απώλειας του Κορδονέτου. 
 



 
 

Κόμποι για την Ένωση Σχοινιών 
 
Σε αρκετές περιπτώσεις βρισκόμαστε στην ανάγκη να επεκτείνουμε το 
μήκος ενός σχοινιού. 
Για να γίνει αυτό χρησιμοποιούμε κάποιους τρόπους δεσίματος, με 
συγκεκριμένους κόμπους, από τους οποίους άλλοι είναι σταθεροί και άλλοι 
αυτοσφιγγόμενοι. 
Επίσης αρκετές φορές θα χρειαστεί να δέσουμε σχοινί σε δέντρο ή σε βράχο 
και εκεί χρησιμοποιούμε πάλι συγκεκριμένο τρόπο δεσίματος. 
 

Ένωση Σχοινιών 
 

Για να ενώσουμε δυο κομμάτια σχοινί χρησιμοποιούμε τούς εξής κόμπους. 
 

Για Όμοια Σχοινιά 
 

Σταυρόκομπος 
Τον χρησιμοποιούμε σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, που χρειάζεται να 
ενώσουμε δυο άκρες σχοινιών.  Προτέρημα το, όσο και να σφίξει, τον 
λύνουμε πάρα πολύ εύκολα. 
 

 
 

Για Ανόμοια Σχοινιά 
 

Ποδόδεσμος (sheet Bend) Επίσημη ονομασία «Ορμιόδεσμος». 
Χρησιμεύει για να Ματίσουμε πρόχειρα δυο σχοινιά, ιδίως όταν πρόκειται 
για σχοινιά διαφορετικού πάχους 
 

 



 
 

Διπλός Ψαρόκομπος 
(Double Fisherman's knot) 

 

 
 
Εύκολος  στην  κατασκευή  και  κάνει  για  σχοινιά  διαφορετικής  διατομής  
και χρησιμοποιείται κυρίως για ένωση άκρων σε Κορδονέτο. 
 

Έχει  όμως,  αυξημένο  κίνδυνο  να  σφηνώσει  ανάμεσα  σε  σχισμές  κατά  
την ανάκληση. 
 

Ο Διπλός Ψαρόκομπος, είναι μια σημαντική εφαρμογή του Διπλόκομπου για 
να συνδέσουμε δύο άκρες με μεγάλη ασφάλεια, αλλά προσέξτε τον λίγο 
διαφορετικό τρόπο που τον  δένουμε, στην περίπτωση αυτή. 
Όλα τα κρίσιμα κλεισίματα όπως σε αυτοσχέδιες Λανιέρες, Μαργαρίτες, 
Δακτύλιους, Αυτοσφιγγόμενους, κλπ, γίνονται με Διπλό Ψαρόκομπο, 
αφήνοντας πάντα στην άκρη υπόλοιπο σχοινιού, ή ασφαλίζοντας με κόμπο 
ασφάλισης. 
 

Υπάρχει μια φήμη, που θα ακούτε σποραδικά, ίσως θα διαβάζετε ακόμη και 
σε άρθρα, ότι ο Διπλός Ψαρόκομπος, μπορεί να λυθεί κάτω από φορτίο. 
Κάτι που αποτελεί ψέμα, δεδομένου ότι ο Διπλός Ψαρόκομπος είναι 
πανίσχυρος και επινοήθηκε κάποτε από τους ψαράδες ακριβώς με την 
ιδιότητα να μην λύνεται   με   φορτίο.  Πιθανόν   γιατί   ο  προκάτοχος   του   
στην   ορειβασία,  ο "Περαστός   Κόμπος"   (επίσης   ψαράδικης   
προέλευσης),   δηλαδή   ένας απλός κόμπος στο σχοινί, στον οποίο 
περνιέται με αντίθετη κατεύθυνση η άλλη άκρη του σχοινιού ή άλλο 
σχοινί (όπως κάνουμε στο "Περαστό Οχτάρι" ) εμφάνιζε αυτή την 
αστοχία σε κάποιες συνθήκες. Έτσι λοιπόν, από μπέρδεμα, πέρασε η ίδια 
φήμη στον επόμενο κόμπο της ίδιας χρήσης. Εν πάση περιπτώσει έτσι και 
αλλιώς, στον Διπλό Ψαρόκομπο όπως και σε όλους τους κόμπους, για 
διάφορους τέτοιους λόγους αφήνουμε υπόλοιπο τουλάχιστον 5 εκατοστά. 
 
 
 



 
 

Δέσιμο σε Σταθερό Σημείο 

 
Κρικόδεσμος 
Το τελείωμά του γίνεται με διπλή Μετζα-Βόλτα. Έτσι, όσο τραβάμε, τόσο 
αυτός σφίγγει. 
 

 
 

Διπλή Ψαλιδιά 
Είναι ένας κόμπος που δεν γλιστράει εύκολα, οπότε μπορεί να δεθεί σε 
κάθετη έννοια. 
 

 
 

Κόμποι Τερματικοί Ασφάλισης 
 
Κανόνας: Πάντα στην ελεύθερη άκρη οποιουδήποτε σχοινιού (ελεύθερη ή μη 
δεμένη ή μη ασφαλισμένη) κάνουμε ένα Οχτάρι. 
 

 Οχτάρι 
 

  
 



 
 

Το    οχτάρι    μπορεί    να    είναι    σαν    κόμπος    στην    άκρη    ενός    
σχοινιού. Μπορεί να είναι ο κόμπος που συνδέουμε δύο άκρες (προσοχή, 
όμοιου σχοινιού). Μπορεί να είναι ο κόμπος που δένουμε μια σταθερή 
θηλιά, πχ είναι ο τρόπος επιλογής που δένουμε το σχοινί στο Μποντριέ 
στην αναρρίχηση ("Περαστό  Οχτάρι"),  περίπτωση  στην  οποία  
οπωσδήποτε ασφαλίζουμε  την ελεύθερη άκρη. Επίσης, είναι από τους 
κόμπους που χρησιμοποιούνται και σαν Στόπερ, πχ στα σκαλιά μιας 
ανεμόσκαλας αν στηρίζονται με τρύπες. 
 

Διπλό οχτάρι 

 

 
 

Τρόπος που περνάμε το Σχοινί από τον κατάβατήρα  
Οχτάρι  

 

 
 



 
 

Τρόπος που Δένουμε το Σχοινί  στην  Πλακέτα  

  
 

Τερματικός κόμπος στο Σχοινί για αγκύρωση στην πλακέτα  
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	Στον Ταχύ Τρόπο κατασκευής, της Μισής Ψαλιδιάς, όσο πιο λεπτό είναι το σχοινί,  κάτω από τα 9mm, ή όσο πιο βαρύ το φορτίο, ίσως χρειαστεί και δεύτερη περιέλιξη στη ράχη του Καραμπίνερ, ίσως και τρίτη, για να αυξήσουμε την τριβή. Υπόψη όμως ότι ήδη με ...

