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Μια πρωτότυπη πλωτή άγκυρα 
Το εργαλείο που ονοµάζεται πλωτή άγκυρα δυστυχώς αγνοείται από αρκετούς ε-

ρασιτέχνες ψαράδες παρά το ότι είναι ένα πολύ χρήσιµο έως σωτήριο εργαλείο που 
πρέπει να υπάρχει σε κάθε βάρκα ερασιτεχνική και επαγγελµατική. 
Η καθεαυτό χρήση για την οποία κατασκευάστηκε αρχικά ήταν να «φρενάρει» ένα 

σκάφος το οποίο επιθυµεί να κινείται µε µια όσο το δυνατόν πιο αργή κίνηση χωρίς 
να χρησιµοποιεί άλλη κινητήρια δύναµη παρά µόνο αυτή του αέρα η οποία το παρα-
σέρνει προς την κατεύθυνση που φυσάει. Με άλλα λόγια η πλωτή άγκυρα δεν αφήνει 
το σκάφος να παρασυρθεί µε µεγάλη ταχύτητα όταν η µηχανή του δεν λειτουργεί αλ-
λά το «καθυστερεί» ώστε να δώσει την ευκαιρία στους επιβαίνοντες να κάνουν ψα-
ρέµατα που εκτελούνται µε αργή κίνηση. 
Πέρα όµως από αυτή τη χρήση η πλωτή άγκυρα αποδείχθηκε σωτήριο εργαλείο 

και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όπως αυτή που ένα σκάφος έχει µείνει ακυβέρ-
νητο λόγω βλάβης και πρέπει να πάρει θέσει «σοφράνο» απέναντι στον καιρό, δηλα-
δή να στρέψει την πλώρη του κόντρα στον άνεµο ώστε να αποφύγει το επικίνδυνο 
πλαγιοκόπηµα των κυµάτων µέχρι να µπορέσει να αποκαταστήσει τη βλάβη του ή να 
δεχθεί βοήθεια. Αυτός ο δεύτερος λόγος καθιστά απαραίτητη την απόκτηση αυτού 
του εργαλείου από όλα τα σκάφη, γιατί στην περίπτωση αυτή η πλωτή άγκυρα δεν 
είναι εργαλείο επιβοηθητικό στο ψάρεµα αλλά µετατρέπεται σε σωστικό µέσο µεγά-
λης αξίας. 
Σε παλαιότερες εποχές που η βιοµηχανία των παρελκόµενων εξαρτηµάτων εξο-

πλισµού σκαφών δεν είχε ακόµη αναπτυχθεί όσο σήµερα, οι έµπειροι ψαράδες κατα-
σκεύαζαν πλωτές άγκυρες διαφόρων ειδών χρησιµοποιώντας κυρίως καραβόπανο και 
σιδερένιες βέργες µέσω των οποίων δηµιουργούσαν κάτι σαν µεγάλο «χωνί» που έ-
σερναν σε τρόπο ώστε να κοντράρει στην κίνηση του σκάφους από τον αέρα. Τον 
τρόπο λειτουργίας και το σχήµα µιας τέτοιας κατασκευής µπορείτε να δείτε στην πα-
ρακάτω εικόνα: 
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Στην σύγχρονη εποχή τα πράγµατα απλοποιήθηκαν και η βιοµηχανία ειδών εξο-
πλισµού σκαφών κατασκεύασε διαφόρων ειδών και µεγεθών πλωτές άγκυρες κυρίως 
για τον εξοπλισµό ελαφρών σκαφών. Ένα από αυτά τα είδη µπορείτε να δείτε στην 
παρακάτω εικόνα. Πρόκειται για πλωτή άγκυρα κατασκευασµένη από ένα είδος πλα-
στικού πανιού η οποία είναι σχετικά οικονοµική και εύκολα αποθηκεύσιµη σε κάποιο 
από τα ταµπούκια της βάρκας µας. Στην συντριπτική πλειοψηφία τους οι πλωτές ά-
γκυρες του εµπορίου είναι ελαφρές κατασκευές που στοχεύουν σε χρήση από µικρά 
και ελαφρά σκάφη τα οποία παρασύρονται εύκολα από τους ανέµους. Η εµπειρία 
όµως έδειξε ότι όση ανάγκη έχουν τα µικρά και ελαφρά σκάφη από αυτό το εργαλείο 
άλλη τόση ή και περισσότερη µπορεί να έχει και ένα µεγαλύτερο και βαρύτερο σκά-
φος όταν βρεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 

Ο κύριος Ιάκωβος Βαφίας αξιοποιώντας την ιδέα ενός παλιού ψαρά, σχεδίασε και 
κατασκεύασε µια πλωτή άγκυρα άλλης µορφής, η οποία παρά το ότι είναι ένα πολύ 
«µαζεµένο» εργαλείο, τέτοιο που να αποθηκεύεται εύκολα και να µην απασχολεί ση-
µαντικό µέρος του αποθηκευτικού χώρου του σκάφους, έχει πολύ µεγαλύτερες δυνα-
τότητες από τις άγκυρες συνήθους µορφολογίας. 
Επειδή ο ίδιος δεν είχε την ευχέρεια κατάλληλου σχεδιασµού ώστε να µας δείξει 

το κατασκεύασµά του ανέλαβα εγώ να το παρουσιάσω για λογαριασµό του ώστε να 
αποτελέσει µέρος του αρχείου της οµάδας µας προς χάριν όποιου αναζητεί λύση σε 
ανάλογο πρόβληµά του. Σχηµατικά η πλωτή άγκυρα του κ. Ιάκωβου Βαφία αποδίδε-
ται στο σκίτσο της επόµενης σελίδας. 
Στη συνέχεια παρατίθενται µια σειρά φωτογραφικές στάσεις της πραγµατικής κα-

τασκευής στις οποίες φαίνεται ο όγκος και ο χώρος που απασχολεί το εργαλείο κατά 
την αποθήκευσή του, καθώς και στοιχεία της πραγµατικής κατασκευής του. 

Μιχάλης Μαντάς 
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