
Σημασια 
καλείται. τό δ' υπέρ τό προύχον ακροστολιον ἥ

πτυχίς ονομάζεται, και οφθαλμος, εφ ου και

τούνομα της νεώς έπιγράφουσι.
681.68 §85 Πολυδεύκης - Ονομαστικόν

Η λεξη χρησιμοποιείται στα Ελληνικά για να δηλώσει τις τρύπες στα πλευρά του πλοίου από τις 
οποίες βγαίνουν οι πρυμάτσες, τα σχοινιά πρόσδεσης στην προβλήτα ή οι άγκυρες. Τα δε όκια ήταν 
ζωγραφισμένα ως μάτια προκειμένου να «βλέπει» το πλοίο τους θαλάσσιους κινδύνους και να τους 
αποφεύγει. 

Εγκυκλοπαιδικά

"Στην πλώρη ήταν ζωγραφισμένο ένα μάτι, με συμβολική σημασία. Πρόσεχε την πορεία και 
απομάκρυνε τα κακά πνεύματα που θα μπορούσαν να βάλουν σε κίνδυνο το ταξίδι,"
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Στην αρχη ειχαν αποτροπαιο χαρακτηρα, αργοτερα η κορη του ματιου εγινε τρυπα (οπη<ωψ, 

οπος= ματι ) απ ΄οπου εβγαινε και η αλυσιδα της αγκυρας ενω η ζωγραφια καταργήθηκε. Η 

ονομασια ομως παρεμεινε.
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Οι πειρατές του ρωμαϊκού κόσμου προτιμούσαν, όπως και οι Ελληνες, γρήγορες και ευκίνητες 

γαλέρες. Η γαλέρα αυτής της ρωμαϊκής τοιχογραφίας έχει ζωγραφισμένα στην πλώρη της μάτια 

για να βλέπει τη λεία της. Το σύμβολο του ματιού ίσως προέρχεται από την Αίγυπτο, ως γούρι. 

Ετυμολογια 
Ζωγραφιές ματιων στις δυο πλευρες της πλωρης.

απο το Ιτ. Occhio =  Μάτι, οφθαλμός < Λατ. occulus < Αρχ. Ελλ. Ωψ, γεν. οπός > οπή=τρυπα.

Occhio

Εικόνα Όκιο για μικρά σκάφη αναψυχής

Για μικρά πλεουμενα αντί για τρυπες υπάρχουν ειδικά εξαρτήματα, απο σίδερο, μπρούντζο ή 
επιχρώμιωμενα, που βιδώνωνται στήν κουπαστή και εξυπηρετούν τον ιδιο σκοπό. Λέγονται και 
αυτά όκια. Υπαρχουν όκια (ματια)  και από μαυρο σιδερο. Τα χιλιοτραγουδημένα μαυρα ματι α 
είναι το κατι άλλο! Αυτοι που τα κατασκευάζουν κανουν μαυρα ματια  για να πληρωθουν! βλ. ΑΣ4 
Λεξικό των άκρων 

Ο της κωπης οφθαλμός έχει το άσκωμα, κωπης δε οφθαλμος το τρημα.
Ο κώπης οφθλαμος ηταν η τρυπα από οπου έβγαιναν τα κουπια των θαλαμιτών. (Βλ. θάλαμος)

W.J.W.Koster t D.Holwerda
Scholia in Aristophanem: 
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