
Το πισω μερος του πλοιου. Μας εχει δώσει :

τον πρύμο καιρο, •

την φρ  Ανεκρουσε πρυμναν,  •

Την πρυμάτσα δηλ. τα πρυμνήσια [ενν. πείσματα, 

παλαμάρια]

•

Screen clipping taken: 25/12/2012 8:22 μμ

Σημασία

πρυμνιος>πρυμιός>πρύμος. Κυριως για τον καιρο 

= άνεμο  Δηλ  ο προς την πρυμνην πνέων ανεμος. 

Πβλ. Φραση ωρα καλη στην πρυμνη σου, κι΄αερα 

στα πανιά σου.

Επιθετα

Πρυμνήσιος (ουσιασιτκοποιηθέν επίθετο) ο της 

πρύμνης κάλως . Συνηθως ομω;ς χρησιμοποιειται η 

ξεξηη στον οι πληθυντικο  για γινεται ουδέτερο τα 

πρυμνήσια κν πρυμάτσες. Εννοειται : τα 

πρυμνήσια πεισματα. Όπως και τα αγόμενα και τα 

σερνάμενα της κοινής Ελλ. 

Ουσιαστικά

πρύμα (για το φυσημα του ανεμου) μτφ. Ευνοϊκα, 

πολύ καλα. Φρ. «Πανε πρυμα οι δουλειές».

Αρχαία 
Πρύμναδε = προς την πρύμνη

Πρύμνηθεν = από την πρύμνη

Πρυμνόθεν = ως το  πρύμνηθεν μεταφορικως όμως 

σημαινει  από πανω εως κατω, ολοσχερώς, από το

επιθ. Πρυμνός -η -ον : πρυμνόν =  το κατω μερος 

καποιου πραγματος. Πβλ. Πρυμνωρεία = οι 

προποδες, οι υπωρειες του βουνου, οι ριζες (κρητ) 

Σχόλιο: Η γραφη πρίμα είναι λανθασμένη από 

παρετυμολογία από το πριμους (primus = πρώτος) 

αλλά και καλός, πρώτης τάξεως!

Στην  πρύμνη βρισκονταν το ταμπερνάκουλο η   

κραββατος του κεντάρχου.

Επιρρημα

πρύμνη
Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2012
3:57 πμ
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ΠΗΓΗ 9285

Ρημα

Πρυμνίζω 
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ἐξεμπολημένων σφι σχεδόν πάντων, ἐλθεῖν ἐπὶ τὴν 
θάλασσαν γυναῖκας ἄλλας τε πολλάς καὶ δὴ καὶ τοῦ 
βασιλέος θυγατέρα· τὸ δέ οἱ οὔνομα εἶναι, κατὰ 
τὠυτὸ τὸ καὶ Ἕλληνές λέγουσι, Ἰοῦν τὴν Ἰνάχου· 4 

ταύτας στάσας κατά πρύμνην τῆς νεὸς
ὠνέεσθαι τῶν φορτίων τῶν σφι ἦν θυμός μάλιστα· 
καὶ τοὺς Φοίνικας διακελευσαμένους ὁρμῆσαι ἐπ᾽ 
αὐτάς. τὰς μὲν δὴ πλεῦνας τῶν γυναικῶν 
ἀποφυγεῖν, τὴν δὲ γοῦν σὺν ἄλλῃσι ἁρπασθῆναι. 
ἐσβαλομένους δὲ ἐς τὴν νέα οἴχεσθαι ἀποπλέοντας 
ἐπ᾽ Αἰγύπτου.

Ο θαυμασια διακοσμημένος ΖΥΓΟΣ πρύμνης του 
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Ο θαυμασια διακοσμημένος ΖΥΓΟΣ πρύμνης του 
Ολλανδικού πλοίου Ανατολικών Ινδιών «Πρίγκιπας 
Βίλεμ» (Prins Willem).     1177.20

•

50-gun ship of 1790, built by W. Rule at Sheerness 
Dockyard, England. 

•

•
Ανακρούω κατά πρύμνα, που σημαίνει αναποδίζω 
τις μηχανές ή κινούμαι με τη πρύμνη, χωρίς όμως να 
παρεκλίνεται το σκάφος κατά διεύθυνση.

•

Ανακρούω πρύμνα, που σημαίνει στροφή του 
πλοίου κατά διεύθυνση αντίθετη της 
προηγουμένης, μεταφορικά σημαίνει υποχωρώ, 
αλλά και 

•

Κρούομαι πρύμναν : στρέφω την πρύμνη, αλλάζω 
πορεία, υποχωρώ  με την πρύμνη, υποχωρώ 
κωπηλατώντας προς τα  πίσω 203.158

Βολή κατά πρύμνα, που σημαίνει βολή 
πυροβολικού επί φυγής καταδιωκόμενου ή 
λιγότερο αμυνόμενου πλοίου.

•

Pasted from <http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%
CF%8D%CE%BC%CE%BD%CE%B7> 

ΦΡ Αρχ. άνεμος επείγει κατά πρύμναν : ο 
άνεμος φυσά κατά την πρύμνη, είναι ούριος, 
ευνοϊκός203.

ΠΟΙΗΣΗ
Ενα καράβι στο γιαλό
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