
Το πλοίο πλευρίζει όταν στρέφει την αριστερή* πλευρά (παρειά, μπάντα )  προς την προβλήτα για 
επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών.
Συνώνυμα: δένω,
Παρόμοια: 

ΝΑΥΤ (για πλοία και βάρκες) πλευρίζω στην παραλία, την αποβάθρα  ή σ άλλο πλοίο. —
ακοστάρισμα  (το)
Ετυμολογια  <ιταλ. accostare «πλησιάζω. προσεγγίζω» <ad + costa πλευρά - ακτή

ακοστάρω, 

ρ. αμετβ. {σκάλωσα. -μένος (λαΙκ.) 
1. πιάνομαι σε αιχμηρό αντικείμενο ή εγκλωβίζομαι σε στενό χώρο έτσι, ώστε να περιορίζεται 
η ελευθερία  των κινήσεών μου: το φορεμά της σκάλωσε σ’ ένα καρφί .
ΣΥΝ. αγκιστρώνομαι. σφηνώνομαι 
2. (μτφ.) σταματώ την Πορεία, την εξέλιξή μου κ.λπ., διότι προσκρούω σε εμπόδιο ή 
ανακόπτομαι από κάτι: κάπου σκάλωσε η δουλειά ΙΙ η υπόθεση σκάλωσε διότι 
γραφειοκρατικές διαδκασ1ες ΙΙ έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο πληροφοριών και έναν 
μηχανισμό ακριβείας που δεν σκαλώνει πουθενά 
ΣΥΝ. σκοντάφτω, προσκόπτω. — σκάλωμα 
ΕΤΥΜ μεσν.  μτγν. σκάλα= αποβάθρα.

σκαλώνω,

κωλώνω, 

αράζω , 

φουντάρω, 

ρίχνω άγκυρα,

καταπλέω  ρ. αμετβ [αρχ.Ι{ κατέπλευσα) (για πλοίο) κατευθύνομαι ή
φθάνω στον προορισμό μου. πλέοντας μέσω Θαλάσσης ή ποταμού: τα
πλοία Το  αγγλικού στόλου αναμένεται να καταπλεύσουν  αυριο στο
λιμάνι μαc ΙΙ ο "Ποσειδών" κατέπλευσε με καθυστέρηση δύο ωρών
ΣΥΝ. εισπλέω ΑΝΤ. αποπλέω. εκπλέω.  ΣΧΟΛΙΟ λ. πλέω.

καταπλέω,

ΝΑΥΤ (για πλοία ή θαλάσσια σκάφη)
(α) τίθεμαι εκτός λειτουργίας, ακινητοποιούμαι: έχουν δέσει τα καΐκια εδώ και μία βδομάδα 
λόγω  κακοκαιρίες ΦΡ τώρα, δέσαμε! για αρνητική εξέλιξη ή για ξαφνικό γεγονός που 
εμποδίζει τα σχέδια κάποιου
(β) αράζω στο λιμάνι. μόλις έδεσε το καράβι άνοιξε ο καταπέλτης  κι οι τουρίστες ξεχύθηκαν 
στο νησί 
(γ) παροπλίζομαι (κυρ στη μτχ. δεμένος, παροπλισμένος) η Ελευσίνα γέμισε από δεμένα 
καράβια .
(δ) (μτφ ) εγκαθίσταμαι κάπου για μεγάλο χρονικό διάστημα ή για πάντα.

δενω, 

1. (λαικ.) πλησιάζω (κάποιον) με υστερόβουλους σκοπούς 
ΦΡ με διπλάρωσε και μου ζητούσε δανεικά 

Διπλαρώνω

πλευρίζω
Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012
2:19 μμ
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ΦΡ με διπλάρωσε και μου ζητούσε δανεικά 
ΣΥΝ πλευρΙζω 
2. ΝΑΥΤ. φέρνω Το πλοίο στο πλάι άλλου πλοίου ή κρηπιδώματος· πλευρίζω. 
ΦΡ η βάρκα διπλάρωσε την αποβάθρα
ΣΥΝ. ακοστάρω

Στην δεξια πλευρά βρίσκονταν το αυχένειο που δεν επρεπε να εμποδιζεται από την προβλήτα έτσι το πλευρισμα 
γινονταν από την αριστερη πλευρα  . 

Οι Αγγλοι ονομαζουν  starboard την δεξια πλευρα του πλοιου (είναι ασχετο με το star= αστρο προφέρεται δε 
σταρμπερντ εξ ισου ασχετο με το πουλι τους bird)

Το board είναι νεοτερη ορθογραφια του bord "πλευρά πλοιου = ship's side" 
Επιεδη to board εχει και την σημασια του σανιδα, τραπεζι εχει γινει ένα σχετικο ανακατεμα  των δυο 
διαφορετικων λέξεων. Ετσι σημερα για να ταξιδεψουμε 
Με αεροπλανο παιρνουμε το boarding  pass = καρτα επιβίβασης, αλλα board  λεγεται το διοικητικο συμβουλιο 
μιας Ανωνυμου εταιρειας από την σημασια board = τραπέζι (συμβουλιου).

.  

    Αρχ. Αγγλ.  steorbord, κρλ. "πλευρά από την οποια οδηγειται το πλοιο" από το  steor- "πηδάλιο, 
αυχένειο" (Δες και  steer (ρ.)) + bord "πλευρά" πβλ. Αρχ. Νορβηγικό stjornborði, Γερμανικό. 
stürbord, και κ. Steuerbord. 
Το γαλλικο tribord (Αρχ. Γαλ. estribord), το Ιταλικο stribordo είναι δάνεια   από τα γερμανικά.

Η αριστερη πλευρά λεγεται 
larboard    "left-hand side of a ship" (οταν κυτάζουμε την πλώρη), εν χρήσει από το  1580, από το 
μσν. Αγγλ.  ladde-borde (περί το 1300), ισως στην κυριολεξια σήμαινε "η πλευρά φόρωσης," , 
από το laden "to load=φορτώνω" + bord "πλευρά πλοίου" Γυρω στον 16ο αιλωνα με επιδραση  
από το  starboard, αντικατέστησαν την λεξη με το port.

Παντως ladder ονομαζεται η σκαλα και πρπει να συσχετισουμε το laddedord του Μσν. Αγγλ. Με 
το σκαλώνω που είναι συνώνυμο του πλευριζω, αραζω, δενω,  πιανω του ελληνικού ναυτικού 
λεξιλογίου.
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