
Σημασια
Το ταξειδι με πλοιο.
Αρχ  πλους πλοος πληθ. πλόες 

ΣΥΝΘΕΤΑ
Αποπλους  Αναχωρηση πλοιου

Καταπλους Αφιξη

Αναπλους Επιστροφή, πλους  αντιθετα στο ρευμα 208.24

Διαπλους διασχιση πορθμου ποταμου.

Όταν ένας τουλάχιστον από τους δυο αντίπαλους στόλους είχε την πρόθεση να χρησιμοποιήσει τον 
εμβολισμό (όταν πίστευε ότι υπερείχε σε εμπειρία των απαραίτητων ελιγμών ή ότι υπερείχαν 
σαφώς τα σκάφη του ή τέλος όταν ήξερε ότι υστερούσε σε επιβάτες για να εφαρμόσει ρεσάλτο), 
δυο ήταν οι κυρίαρχες τακτικές μέθοδοι ώστε να το επιτύχει στην ευρεία κλίμακα που το 
επιθυμούσε:

    Διέκπλους (δηλαδή πλους διαμέσου): Προέβλεπε την εισχώρηση του στόλου διαμέσου των 

κενών του εχθρικού σχηματισμού, στροφή και προσβολή των εχθρικών πλοίων λοξά στο πλάι, ή 
στην πρύμνη του. Ποτέ όμως κάθετα στο μέσο του, γιατί τότε ήταν εξαιρετικά δύσκολη η 
απεμπλοκή της επιτιθέμενης τριήρους από τραυματισμένο κουφάρι της άλλης. Σύμφωνα με 
σύγχρονους υπολογισμούς η ελάχιστη επαρκής ταχύτητα για επιτυχή εμβολισμό ήταν 4 κόμβοι 
κατά της πλώρης και 8 κόμβοι κατά της πρύμνης.

    Περίπλους (δηλαδή πλους περί τον εχθρό): Προέβλεπε την πλεύση γύρω από τον αντίπαλο 

σχηματισμό, σπειροειδώς, έτσι ώστε τα αντίπαλα πλοία να υποχρεωθούν να υποχωρήσουν τόσο 
ώστε να αρχίσουν να συγκρούονται μεταξύ τους, ή και να αποδιοργανωθούν ώστε να καταστούν 
σχετικά εύκολοι στόχοι.

    Οι παραπάνω τακτικές βέβαια δεν πετύχαιναν πάντα.

    Υπήρχε και μια άλλη τακτική, η προσβολή κατά μέτωπο, ώστε να αχρηστευθούν τα έμβολα του 

αντιπάλου και να διεξαχθεί η ναυμαχία με ρεσάλτο και πεζομαχία καταστρώματος.

Ετυμολογια 
από το πλοιο > πλέω > ο πλούς ή η  πλεύση

ΦΡΑΣΕΙΣ 
Απαγορευτηκαν οι  πλοες λογω καιρου

πλους
Πέμπτη, 24 Μαΐου 2012
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9039 Corpus Paroemiographorum Graecorum

Λέγεται μεταφορικα. Κυριολεκτικά αυτό ηταν δουλεια του κυβερνητη του πλοίου
Ο πρωθυπουργος ορισε την γραμμή πλευσης της Κυβέρνησης

Δεν μπορει ο καθενας να παει στην Κορινθο (λογω της ακριβειας).   
ου παντος πλειν ες Κορινθον.
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