
Σημασία 
Βλ και έρετμόν   ή  κώπη
Παραδόξως στον Όμηρο η λέξη κώπη απαντάται μόνο 4 φορές.
Σημαίνει δε τη λαβή του κουπιού και οποιουδήποτε άλλου εργαλείου πχ. ξίφους φασγάνου κλπ.

Σήμερα με τη λέξη κουπί και κώπη (καθαρ.) εννοούμε

μακρύ ξύλο, με πλατιά άκρη· (κν. κουπί < κωπίον υποκ. του κώπη)

Ο χειριστής (κωπηλάτης η ερέτης ) βυθίζει στο νερό την πλατιά άκρη του (αρχ. πηδόν)  και το 

σπρώχνει προς τα πίσω για να προωθήσει ένα πλεούμενο.

Τοποθετειται με ένα ιμάντα ή σχοινί, τον  τροπωτήρα επι του σκαλμού (κν. σκαρμός). Ο 

σκαλμός αρμόζεται σε ειδική οπή πάνω στην επισκαλμίδα.(κν. κουπαστή)    

Ένα ειδικό κουπί ήταν το αυχένιον (ειδικό κουπί ή κουπιά που χρησιμοποιούνταν ως πηδάλιο,  

από το πηδόν.) 

κώπ-η , ἡ, 
A. λαβή και  ειδικότερα. 
1. λαβή ερετμού, Ησύχιος
Κατά συνεκδοχή ( εκ του μέρους το όλον) κώπη = κουπί: το ερετμόν

Αναφορές
“ἐμβαλέειν κώπῃς” Od.9.489;
“κώπῃσιν ἁλὸς ῥηγμῖνα . . τύπτετε” 12.214, . Σαπφώ η Λεσβία.120, etc.;
“οἱ τὰς κ. ξύοντες” Θεόφραστος. Ηρόδοτος Ιστορία ι 5.1.6,

κώπαν σχάσον, μεταφορ., 'Βασικά σημαίνει "στάση" ή "παύσε ό,τι κάνεις"', κν. σκάσε: πάψε να 
μιλάς.
νερτέρᾳ προσήμενος κώπῃ, = θαλαμίτης, metaph., ανθρωπος κατωτερου βαθμού 

A.Ag.1618; “πομπίμοις κώπαις ἐρέσσων” S.Tr.561;
Ar.Eq.546, cf. Eust.1540.44, Suid. s.v. ἐφ᾽ ἕνδεκα; κώπαισι πλεῖν take to the oars, when the wind 

fails, Men. 241; “κώπαις ποιεῖσθαι τὸν πλοῦν” Arist.IA710a19: poet., to express ships, κλεινᾷ σὺν
κώπᾳ, of Agamemnon's fleet, E.IT140 (lyr.), cf. Hel.1272, 1452 (lyr.). 

2. Λαβή ξίφους, “ἐπ᾽ ἀργυρέῃ κώπῃ σχέθε χεῖρα” Ομήρου Ιλιάς Ραψ.1. 219,
cf. Ομήρου Οδύσσεια.8.403; “ξίφεος δ᾽ ἐπεμαίετο κώπην” 11.531;
“χεῖρα κώπης ἐπιψαύουσαν” Σοφοκλέους.Φιλοκτήτης.1255; 

“φάσγανον κώπης λαβών” Eυριπίδου -  Εκάβη. 543. 

3. λαβή, χερούλι ή μανικι , “κώπη δ᾽ ἐλέφαντος ἐπῆεν” Od.21.7. 
4. Λαβή  Δαυλού, Ευριπίδου Κύκλωψ.484 (anap.). 
5. Χερούλι χειροκίνητου μύλου
6. Λαβη Μαστιγίου. Κερκυραία μάστιξ. 
7. μαδέρια σκαλωσιάς. 

Λατινικο . capio
λαβή < ρ. capio : παιρνω, λαμβάνω, χειραγωγώ, δράττω κν αδράχνω, αρπάζω,

Engl.haft, etc.)

Pasted from <http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kw%2Fph%7C&la=greek&can=kw%2Fph%7C0
&prior=prosh/menos> 

Εγκυκλοπαιδικά

την κώπη , την λαβή ή έγχειρίδιον1.

τό μέσον, το στελεχος του ερετμου, λεγεται  ουρίαχος,2.

το πηδόν, ή πτερον ή ταρσος , το πλατύ μερος του κουπιου που μπαινει μεσα στο νερο.3.

Το ερετμον αποτελειται από την

κουπί
Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2012
4:02 μμ
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9290.

πηδόν  
τό,
A. το πλατύ μερος του ερετμου δηλ . του  κουπιου: και κατά συνεκδοχήν και το ιδιο το κουπι. (ο,τι 
αυνέβη και με την κώπη), “ἀναρρίπτειν ἅλα πηδῷ” Οδύσσεια.7.328, cf. 13.78 ; “πηδοῖσιν 
ἐρέσσετε” Αισχύλου Ρήσσος.4.200 ; “γῆ δὲ ναυσθλωθήσεται ῥήσσοντι πηδοῖς χέρσον” 
Λυσίας.1416.

II. in pl. πηδά, = πηδάλια, Αρατος- Φαινόμενα.155. (Written πῆδον, also πῆδος, Hsch.）

Η κωπη 
Ηταν η λαβή  μηκους περιπου 0,3 μ. Κυλινδρικη. 

Το ερετμόν (το ολο κουπι)  κρατιωταν με τις δύο παλαμες του 
κωπηλάτου να κρατουν την κώπη-λαβή.

ΟΙ αναλογιες την εικονα αριστερα είναι λανθασμενες. Στην 
πραγματικοτητα το ερετμον-κουπί ηταν υπερδιπλάσιο του υψους 
ενός ανδρα)
Το κυριως κουπι το στέλεχος ηταν 4 μ περιπου και χωριζονταν στο 
προ του σκαλμου μερος (το λεω Α) που ηταν τετραγωνης διατομης 
και το μετα τον σκαλμο που ηταν κιλυνδρικό (το λέω Β) . τα 

τελευταια 40-50 εκ κατελαμβανε το πηδόν . Το Α μερος του 

ουριάχου του κουπιου (πρασινο)  θρανίτου, ( βλ. εικονα 2)  εφερε 
και σφηνωμενα κομματια μοδυβδου προκειμενου να δημιουργει το 
αναλογο αντιβαρο (βλ. εικονα) στο βαρος του μεγαλυτερου κουπιου.

ΑΝΤΙΒΑΡΑ 

ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΚΟΥΠΙΟΥ1. ΑΝΤΙΒΑΡΑ2.

Τρήματα (τα) ή (τα) οπαία 
Οπαι δι΄ων διείρεται η κώπη. Τρυπες απ οπου περνα το κουπι.

Φύλαξη 

όταν η τριήρης εμπαινε στο νεωσοικο.•
όταν το απαιτουσαν διαφοροι ελιγμοι.  Διότι η ενεργεια "όρθωσον" που γινεται στις 
λεμβους και τα ακατια δεν ήταν δυνατή στις τριηρεις.

•

Τα κουπια τα τραβουσαν μεσα στο κυτος (προσωρινη αποθήκευση)
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λεμβους και τα ακατια δεν ήταν δυνατή στις τριηρεις.

ΕΙΚΟΝΑ Άποψη εσωτερικού της τριήρους "Ολυμπιάς" ΦΩΤΟ: Ιωάννης Σ. Θεοδωράτος
ΠΕΡΙ ΑΛΟΣ

ΠΕΡΙ ΑΛΟΣ

Η αποθήκη κουπιών στην ξηρά  λεγόταν  κωπεών.637

261

(αναλογη παραγωγη: αχυρα αχυρών, αμπέλος αμπελών, κόπρος κοπρών, σύκα συκεών κλπ)

Δεν μπορεσα να βρώ τη χρηση της λεξης κωπεών στα σωματα κειμενων . Ο Ησύχιος το ερμηνευει 
κωπεών = σταβεύς!  και αναλογη επεξήγηση δινει το Henry George Liddell. Robert Scott. A Greek -
English Lexicon.  Oxford. Clarendon Press. 1940.  

Σταβατίνης, -ου, ο και σταβεύς, -έως, 0, = 0 κωπεών, κωπεύς, μεταγενέστερο. Φαυλος κύκλος!

Οι Νεώσοικοι ήταν χώροι αλλαγμένοι και τα κουπιά δεν κινδύνευαν να κλαπούν.•
Οι τριήρεις πρέπει να είναι όσον το δυνατόν έτοιμες να αποπλεύσουν. Η διαδικασία για την 
τοποθέτηση των κουπιών είναι επίπονη και χρονοβόρα. Το να φυλάγονται αλλού τα κουπιά 
είναι σαν να θεωρήσουμε ότι τα αυτοκίνητα της αμέσου δράσεως της αστυνομίας δεν έχουν 
καθόλου βενζίνη και γεμίζουν πριν ξεκινήσουν για την αμεση κληση.

•

Ο Κοσοβίλλης 637 βέβαια δεν το είδε στον ύπνο του,  ίσως πάντως οι κωπεώνες, οταν ήταν 
αποθήκες κουπιών, θα αφορούσαν τα κοίλα πλοία, τα εμπορικά.  Είναι λογικό να υποθέσουμε 
πως οι τριήρεις  φύλασσαν τα κουπιά τους μέσα στο κύτος τους. Και τούτο διότι: 

Το μηκος του κουπιου μιας πεντηκοντορου και μιας τριήρους  ηταν 4,2 ως 4,4 μετρα. το μηκος 
αυτό επρεπε να συμφωνει με το πλατος του πλοιου 4,8 μετρα ώστε κατά την ανεκλυση τα κουπια 
να τραβιωνται μεσα στο κυτος. Αρα ο παραπανω πινακας διαστασεων του 9290 είναι μαλλον 
υπερβολικος . 

Οι 62 Θρανιτες ειχαν ισως  κατά τι μεγαλυτερα κουπια (5 μ.) κωπηλατουσαν  ακουμπωντας τα 
κουπια τους σε σκαλμο και εβγαιναν από ένα ευρύ άνοιγμα. Επομενως και το πηδον μπορουσε 
ανετα να μπει μεσα στο σκαφος.
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Το πηδόν των θαλαμιτων πιθανοτατα δεν εισερχονταν τελειως γιατι τα οπαια ηταν στενα και 
μεσολαβουσε το ασκωμα.  όμως η κυρτοτητσ του πλοιου και η παρεξειρεσία (προεξοχή των 
πλευρών για την τοποθέτηση των κουπιών)  των θρανιτών επετρεπε  να προεξεχει το πηδον του 
Θαλαμιτου.
Δες και την μεθοδο επιθεση 2 κατά την ναυμαχια: Τα κουπιά σύρονταν επάνω στο κατάστρωμα 
και με γρήγορο γλίστρημα προσπερνούσαν το εχθρικό πλοίο σπάζοντας τα κουπιά του.(λ.  
έμβολον)

Ποίηση

σὺ ταῦτα φωνεῖς νερτέρᾳ προσήμενος

κώπῃ, κρατούντων τῶν ἐπὶ ζυγῷ δορός;

γνώσῃ γέρων ὢν ὡς διδάσκεσθαι βαρὺ
τῷ τηλικούτῳ, σωφρονεῖν εἰρημένον. 

Έτσι μιλάς εσύ που σαι στ αμπάρι
του καραβιού, γι' αυτούς που κυβερνάνε;
Τώρα στα γερατειά σου θα το μάθεις
πόσο βαρύ 'ναι για τον γέροντα, όταν
με το στανιό τη φρόνηση του βάζουν.

Αισχύλου Αγαμέμνων - Μετ. Τασος Ρούσος

Σχολιο. νερτέρᾳ προσήμενος] ο θαλαμίτης

Αλλα και στο "Διονύσου πλους" του Α. Ραγκαβή 

8

Άλλος ορθός εις τον ιστόν
τον πόντον κατεσκόπει·
κ΄ εις την φωνήν των κελευστών
έπληττεν άργυρον ρευστόν

μετά ρυθμού η κώπη.

Εγκυκλοπαιδικά
βλ . Και βόγα

κωποξύστης : ο κατασκευαστής κουπιών 

σκαλμός

Συγγενικά 
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σκαλμός
τροπωτήρ : δερμάτινος η σχοινένιος ιμάντας για την πρόσδεση του  κουπιού στο 
σκαλμό.
Από  το 
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άσκωμα
προσταγματα (ορθωσον, πτερωσον)
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Φρ. Θα τραβηξουμε πολύ  κουπι βλ. Χρυσοστομο κωπηλασιας πόνον 
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Το σύνολο των κουπιών λέγεται παλαμάντε και κατά συνεκδοχη το σύνολο των ερετών και η 

κωπηλασία. Βλ. κουπι

ΡALΑΜΕNΤΟ, a. m. ΡΑLΑMANTE  È la tοtaΙità  de remi di una galea.

Palamento in nano signiica che i gαleοtί
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Palamento in nano signiica che i gαleοtί

si accomodino alla voga  pigliando i remi
in mano, e  tenendosi  coi piedi at banco
pronti all opera.

Palarnenio inguala significα che i remi aiano

tenuti eguali. ·

9294.328 [353]

ΕΙΚΟΝΑ ! - Δυο λογίων κώπες (λαβές), του κουπιού (ερετμού) και του τροχού του πηδαλίου

EIKONA 2 - Κώπες (λαβές) ξιφών

σκαλμος•
επισκαλμις•
τροπωτηρ  (κν η τροπωτήρα , κατά το κλαδευτήρα) ιμαντας για το δεσιμο του κουπιου στο σκαλμο. 268.135•

Henry George Liddell. Robert Scott. A Greek-English Lexicon. Clarendon Press. 1940.  •

και όθεν μέν αι κώπαι έκδέδενται, σκαλμός, ω δέ έκδέδενται, τροπωτήρ, και τροπώσασθαι ναϋν. Το δ' ύπο τον σκαλμόν έπισκαλμίς. το δ' 
ύποκείμενον τοις έρέταις ύπηρέσιον. δι' ών δέ διείρεται ή κώπη, τρήματα, το δέ  προς αύτω τω σκαλμω δέρμα άσκωμα. ή δέ παρά τούς θρανίτας 
οδός πάροδος, παράθρανος. οί δέ περι τήν στείραν έκατέρωθεν  παρατεινόμενοι τρόποι πρώτος και δεύτερος ό και θαλάμιος. έπτα δ ' ένίοις 
άνίσταται ή .,ΐι,, ι,,  όιν έκαστος κατά τάςιν καλείται, πρώτος βολος και δεύτερος και εφεξής, όνομάσαις δ'…

•

9062 - Πολυδευκους Ονομαστικον 

Συγγενικα

Το απλούστερο κουπι 
Νομιζω ότι είναι αυτό της πιρογας , μονοξυλου των πρωτογονων .
Χωρις σκαλμους. Το ρολο του σκαλμού παιζει το ένα χέρι του κωπηλατη . Είναι κοντο και με πλατύ 
πηδόν.  Οι ελιγμοι του γινονται με μεταβολες του τροπου κωπηλασιας της κάθε πλεσυρας (πχ. για 
στοφή δεξια ο δεξιος κωπηλατης πτερωνει  ή σιάρει και ο αριστερος κωπηλατει πασει δυνάμει.

ΤΟ ΚΟΥΠΙ ΜΟΝΟΞΥΛΟΥ ΚΑΝΩ κν. Πιρόγα

Παράδοξα
Το κουπι ή κωπη δεν σχετιζεται με την κόπωση. Παρ΄ όλα αυτά λεμε 
Φρ. Θα τραβηξουμε πολύ  κουπι βλ. Χρυσοστομο κωπηλασιας πόνον 

Το ασκωμα λεγεται κιοσελές από το τουρκικό kösele < köse =σπανός δηλ  δέρμα  χωρίς  τριχωμα, 
σολοδερμα.

Το ασκωμα μου δημιουργησε πολλά ερωτηματικα
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ΕΙΚΟΝΑ ! - Δυο λογίων κώπες (λαβές), του κουπιού (ερετμού) και του τροχού του πηδαλίου

EIKONA 2 - Κώπες (λαβές) ξιφών

σκαλμος•
επισκαλμις•
τροπωτηρ  (κν η τροπωτήρα , κατά το κλαδευτήρα) ιμαντας για το δεσιμο του κουπιου στο σκαλμο.268.135•

Henry George Liddell. Robert Scott. A Greek-English Lexicon. Clarendon Press. 1940.  •

και όθεν μέν αι κώπαι έκδέδενται, σκαλμός, ω δέ έκδέδενται, τροπωτήρ, και τροπώσασθαι ναϋν. Το δ' ύπο τον σκαλμόν έπισκαλμίς. το δ' 
ύποκείμενον τοις έρέταις ύπηρέσιον. δι' ών δέ διείρεται ή κώπη, τρήματα, το δέ  προς αύτω τω σκαλμω δέρμα άσκωμα. ή δέ παρά τούς θρανίτας 
οδός πάροδος, παράθρανος. οί δέ περι τήν στείραν έκατέρωθεν  παρατεινόμενοι τρόποι πρώτος και δεύτερος ό και θαλάμιος. έπτα δ ' ένίοις 
άνίσταται ή .,ΐι,, ι,,  όιν έκαστος κατά τάςιν καλείται, πρώτος βολος και δεύτερος και εφεξής, όνομάσαις δ'…

•

9062 - Πολυδευκους Ονομαστικον 

Συγγενικα

Το απλούστερο κουπι 
Νομιζω ότι είναι αυτό της πιρογας , μονοξυλου των πρωτογονων .
Χωρις σκαλμους. Το ρολο του σκαλμού παιζει το ένα χέρι του κωπηλατη . Είναι κοντο και με πλατύ 
πηδόν.  Οι ελιγμοι του γινονται με μεταβολες του τροπου κωπηλασιας της κάθε πλεσυρας (πχ. για 
στοφή δεξια ο δεξιος κωπηλατης πτερωνει  ή σιάρει και ο αριστερος κωπηλατει πασει δυνάμει.

ΤΟ ΚΟΥΠΙ ΜΟΝΟΞΥΛΟΥ ΚΑΝΩ κν. Πιρόγα

Παράδοξα
Το κουπι ή κωπη δεν σχετιζεται με την κόπωση. Παρ΄ όλα αυτά λεμε 
Φρ. Θα τραβηξουμε πολύ  κουπι βλ. Χρυσοστομο κωπηλασιας πόνον 

Το ασκωμα λεγεται κιοσελές από το τουρκικό kösele < köse = σπανός δηλ  δέρμα  χωρίς  τριχωμα, 
σολοδερμα.

Το ασκωμα μου δημιουργησε πολλά ερωτηματικα

Η κατασκευή κουπιών στο Βυζάντιο
Στον εμβολο της Κωπαρέας *κατεργάζονταν   τα κουπιά. Το πολυπληθές Εμπορικό Ναυτικό και το 
Βασιλικό Πλώιμο ζητούσαν το είδος σε μεγάλες ποσότητες. Εκεί ανώγεια και κατώγεια ξυλουργεία 
απασχολούνταν με την κατασκευή κουπιών. Αν λάβουμε υπόψη όλους  τους τύπους των πλοίων 
και των ποικίλων που υπήρχαν, προφανώς η δουλειά απαιτούσε εμπείρους τεχνίτες  που 
καθοδηγούνταν απ την πείρα  κάποιων γηραιών ναυτικών, των απομάχων Γερονταρίων. 
Γεροντάρια  υπήρχαν από κάθε ειδικότητα, στους ναυστάθμους.

Σημ. ό λεγόμενος  Έμβολος της Κωπαρέας βρίσκονταν στην Κωνστατινου Πόλιν ,  προς την 
πλευρά των άμφόδων των κατάρσεων ,  
κατά την προέκταση και όχι μακριά από τον  έμβολο του Σταυρού. 

9290.208 [243]
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ΦΡΑΣΕΙΣ  

κωπηλατώ 280.159

Κώπην ελαύνω  ή κώπην έλκω : 

σταματώ  την κωπηλασία. 280.159
κώπαν σχάσον, μεταφορικως σημαίνει "στάση" ή "παύσε ό,τι κάνεις"', Pi.P.10.51; 
Μετεπειτα εγινε κωπην σχάσε απ οπου το Νεοελληνικο  σκάσε = σταμάτα, σιώπα. 
Η ενεργεια είναι ο σημερινος σκασμός. Βλ. και Υπογλώσιο 61 "Ο σκασμός και ποτε τον 
βγάζουμε"
Δεν προέρχεται από το σκάζω  που σημαίνει διαρρηγνύω, εκρήγνυμαι.
Αντιθέτως από το σκάζω  προέρχεται η φράση «το έσκασε»  [ενν. το άλογο, τρεχοντας για 

να φύγει].

Κώπην σχάζω 
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Η ενεργεια είναι ο σημερινος σκασμός. Βλ. και Υπογλώσιο 61 "Ο σκασμός και ποτε τον 
βγάζουμε"
Δεν προέρχεται από το σκάζω  που σημαίνει διαρρηγνύω, εκρήγνυμαι.
Αντιθέτως από το σκάζω  προέρχεται η φράση «το έσκασε»  [ενν. το άλογο, τρεχοντας για 

να φύγει].

παροιμια αμφιβολης προέλευσης που  σημαίνει  «συνοδευω με ολες τις 
τιμες» ,Αριστοφάνης Ιππεις 546

παραπέμπειν ἐφ᾽ ἕνδεκα κώπαις 
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