
Το μπροστινό μέρος του πλοίου κν. Πλώρη

Σημασία:

Προ + όριον > 

προ+ορω εκ του πρωρευς ο παρατηρητης της πλωρης, πρωράτης ή πλωρίτης 

Screen clipping taken: 6/6/2012 11:02 πμ

Το πιο λογικό είναι να προέρχεται από ένα αναγραμματισμό του άκρον που αυτό είναι και κυριολεκτικά.

Η πλώρη είναι το εμπρός άκρον του πλοίου. 

Αποτελείται από το πλωριό ποδόστημα, το ακρόπρωρο, τον πρόβολο , το καμπούνι ή πρόστεγο.   

Κατά δε το ονομαστικον του Πολυδεύκους681.§84 :

Από την στειρα, το δέ τη στείρα προσηλούμενον φάλκης, το δέ καταλήγον αυτού έπι την πρώραν 

προεμβολίς, το δέ ύπ' αυτήν έμβολον. 

μέσον δέ της προεμβολίδος και του εμβόλου ή στείρα καλούμενη, υπέρ δέ το έμβολον δέλφις
ϊσταται, όταν ή ναῦς [είναι]  δελφινοφόρος . Ο στόλος δ' έστιν υπέρ την στείραν, ός και 

περικεφαλαία καλείται, 

το δ' υπέρ το προΰχον άκροστόλιον ή πτυχις ονομάζεται, και οφθαλμός, έφ' ου και τουνομα της 

νεώς έπιγράφουσι. τη δέ στείρα προσηλουται ό καλούμενος φάλκης. ένδοτέρω δέ έστιν εκατέρωθεν 

ή έφολκίς, ην και  ρινωτηρίαν καλουσι.

το δ' υπό την τρόπιν τελευταίον προσηλούμενον, του μη τρίβεσθαι την τρόπιν, χέλυσμα καλείται,

Ετυμολογία:

πρώρα
Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2012
10:58 πμ
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Λατινικά: prora

Ιταλικά prua, prora

Αγγλικά prow

Γαλλικά proue

Ξενόγλωσσα

ΠΛΩΡΗ ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΓΑΛΕΡΑΣ

ΠΛΑΓΙΑ ΟΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΨΗ ΤΡΙΗΡΟΥΣ

Εικόνες

Βάλε πλώρη = Ξεκινα!

Φράσεις

*************

Παροιμίες
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*************

πρωράτης

πρωρεύς

Tην ναυτικήν πολύκοπον ναργάζουμουν την τέχνην, 

Να μετερχόμην πέραμαν, ναὔρισκα όκάτι κέρδος, 

Ως κωπηλάτης πρότερον, δεύτερον ώς πλωρήτης ·9187.8 [74]

Και επώνυμο Μάριος Πλωρίτης

πλωρίτης

Η πλωριἀ Γοργόνα μια βραδιά

πήδησε στον πόντο μεθυσμένη,

δίπλα της γλιστρούσαν συνοδιά

του Κολόμβου οι πέντε κολασμένοι.

πλωριός 

Νίκος Καββαδίας - Αρμίδα

Παραγωγα

Ήταν η πλώρη μας καθώς των φορτηγών οι πλώρες.
Γιομάτη πράγματα παλιά, που εμύριζαν βαριά,
μ’ ένα τραπέζι ξύλινο στη μέση, λερωμένο
και σκαλισμένο σε πολλές μεριές με το σουγιά.

Ποίηση

Νίκος Καββαδίας - Η πλώρη μας 

Τέχνη 

681 Πολυδευκους Ονομαστικόν 

9330 VICENZO Conte de DOMINI - LEZIONI DI MANOVRE NAVALI
DELLE SCUOLE NAUTICBE
I DEI GIOVANI MARINI - FIUME - 1862
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