
Σημασία:

1. ζημιά ή έκτακτη δαπάνη τού φορτίου, τού πλοίου ή και των δύο. που 
προκαλείται με πράξη τού πλοιάρχου ή κατ' εντολήν του με σκοπό και 
αποτέλεσμα να διασωθεί το πλοίο και το υπόλοιπο φορτίο από κοινό θαλάσσιο 
κίνδυνο που τα απειλεί ήδη
2. (γενικότ.) οποιαδήποτε σημαντική ζημιά ·
3. (α) η υποχώρηση στις απαιτήσεις που εγείρει κανείς, ο περιορισμός των 

αξιώσεων του:
(β) (ειδικότ.) η παρέκκλιση (από τις αρχές, την ιδεολογία (κάποιου)):

171 Γεωρ. Μπαμπινιώτη - Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας - Β' έκδοση 2005

· 

Ετυμολογία:

αβαρία (η) {αβαριών}

από το Ιταλ < ιταλ. avaria «βλάβη πλοίου» < μεσ. λατ.  AVARIA & AVERIUM < αραβ. 
'awariya «βλάβη»|

αβαριάτος, -η, -ο αυτός που υπέστη αβαρία, βλάβη: - βαμβάκι (βαμβάκι που μετά 

τη συσκευασία του βράχηκε με θαλασσινό νερό ή βροχή).
[ετυμ < ιταλ. avariato < avariai.

αβαρία
Κυριακή, 11 Μαρτίου 2012
3:44 πμ
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Κοραή Ατακτα 

Ο Πολυσευκης αναφέρει το "κουφίσαι τήν ναϋν" , εκκενώνω το πλοιον πιεζομενος 
υπο αναγκης. Κουφίζω: καθιστο κατι κούφον,  κενον δηλαδη αδειον, αδειαζω. 
Φραση

μας κούφανες = μας πήρες τα μυαλα, μας τρέλανες. (κούφος = ο κενος, ο 

κουφιοκεφαλάκης, ο αλογος, ο παραλογος πχ αλογοσκουφος = άλογος+κούφος) 

Κοινές αβαρίες αποτελούν οι ζημίες και οι έκτακτες δαπάνες που γίνονται 
εκούσια και κατ’ εύλογη κρίση με σκοπό τη σωτηρία του πλοίου ή του φορτίου 
από κοινό θαλάσσιο κίνδυνο, εφόσον επήλθε το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.
Κοινή αβαρία αποτελεί και η δαπάνη για αποφυγή άλλης δαπάνης η οποία θα 
είχε τον χαρακτήρα κοινής αβαρίας, αλλά μόνο μέχρι του ποσού της τελευταίας.
Κοινή αβαρία υπάρχει και στην περίπτωση κατά την οποία το γεγονός που 
δημιούργησε τον κίνδυνο οφείλεται σε ελάττωμα του πλοίου ή του φορτίου ή 
σε πταίσμα του πλοιάρχου ή του δικαιούχου του φορτίου. Ο ωφελούμενος από 
την αβαρία θα στραφεί αναγωγικά κατά του υπαίτιου.
Κοινή αβαρία συνιστούν επίσης 
α) ο μισθός και τα έξοδα τροφοδοσίας του πληρώματος και οι λοιπές δαπάνες 
λόγω του ότι εμποδίστηκε ο πλους μετά από διαταγή της Πολιτείας, ή επειδή το 
πλοίο αναγκάσθηκε να παραμείνει σε κάποιο λιμάνι εξαιτίας πολέμου ή άλλης 
παρεφμερούς αιτίας, 
β) ο μισθός και τα έξοδα τροφοδοσίας του πληρώματος στον λιμένα 
προσόρμισης του πλοίου για την εκτέλεση των απαραίτητων επισκευών για τη 
συνέχιση του πλου, εφόσον αυτές αποτελούν κοινή αβαρία.

9337 Α. Χατζοπούλου, Σ. Γερασίμου Ναυτικό Δίκαιο  σ. 12

Νομικα

Ιταλικά Avaria

Ξενόγλωσσα 
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VELI

Το θεωρω πιο αξιοπιστο από το 171 και δεχομαι ως πιθανοτερο ότι το αραβικο 
είναι AVAR 

Αγγλικά Averege 
Γαλλικά Avarie
Ισπανικα Haberia

θα κάνω κι εγώ μια αβαρία να κλείσει η συμφωνία
τον τελευταίο καιρό κάνει πολλές αβαρίες οτις πολιτικές του πεποιθήσεις. 

Φράσεις

17 ην αραντες βοηθειαις εχρωντο υποζωννυντες το πλοιον φοβουμενοι τε μη 
εις την συρτιν εκπεσωσιν χαλασαντες το σκευος ουτως εφεροντο
18 σφοδρως δε χειμαζομενων ημων τη εξης εκβολην εποιουντο
19 και τη τριτη αυτοχειρες την σκευην του πλοιου ερριψαν
20 μητε δε ηλιου μητε αστρων επιφαινοντων επι πλειονας ημερας χειμωνος τε 
ουκ ολιγου επικειμενου λοιπον περιηρειτο ελπις πασα του σωζεσθαι ημας

Πράξεις 27 17-20
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