
Σκαρί  = πλεούμενο που μπαίνει σε ναυπηγική εσχάρα και κατασκευάζεται πάνω σε αυτή. 
Κατ΄ επέκταση η ποιότητα και ο τρόπος και η μορφή ενός πλοίου διαφορετικές ιστιοφορίες 
δημιουργούν παραλλαγές ενός τύπου.

Μεταφορικά σκαρί είναι η κατασκευή ή η ιδιοσυγκρασία προσώπου ή πράγματος. 
ΦΡ Ο παππούς μου ήταν γέρο σκαρί και έζησε μέχρι τα 95 του.

Σημασία:

Από το εσχάρα > υποκοριστικό εσχάριον > σχαρίον > σχαρί > σκαρί
Από όπου και το ρήμα σκαρώνω κυριολ. Τοποθετώ επί της ναυπηγικής εσχάρας.
Μεταφορικά προετοιμάζω κάτι εν κρυπτώ, τεκταίνω
Πρβ. σκαρφίζομαι < σκαριφίζομαι (εφευρισκω) < σκαριφώ < ετοιμάζω πρόχειρη εικόνα 
< σχέδιος =πρόχειρος  μεταφορικώς έχει ανάλογη σημασία με το σκαρώνω,

Tο σκαρί θα επρεπε να λέγεται σχαρί . Εγινε σκαρί από παρετυμολογική σύνδεση με το 
σκαριφώ, το σκαραβαίος> κάραβος > καράβι και σκάρα

Ετυμολογία:

griglia NAVALE 
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Μεσαιωνικά σκαριά
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Αφ’ έτέρου (ό τότε χαλίφης Σουλεiμάν)  δ’ ήσχάρωσεν επί τελειοτάτων διαγραμμάτων καί 

εξώπλισε 1800 πλοῖα μάχιμά τε καί φορτηγά προς μεταγωγήν τών μηχανών καί όργάνων μετά 
τών λοιπών του  προτειθεμένου έργου παρελκομένων,τα όποῖα έπήλθον όμου αναπλεύσαντα  
τα  μεταξυ νήσων καί ήπειρου τής Μικράς ‘Ασίας ύδατα.

Ο Σαράφης αναφέρει τι μας σκάρωσε ο Σουλεϊμαν 

Τι σκαρώνεις;
Τι μαστορευεις; 
Και τοι  δύο φράσεις λεγονται Μτφ. και σημαίνουν Σχεδιάζω εν κρυπτώ και δολίως.
Μου σκαρώσανε μια φάρσα 

Φράσεις

Παραγωγα

Ναυπηγώ
Σκαρώνω Μτφ Συνωμοτώ  
μαστορευω
κτιζω (βλ. Γαλλ. Μπαστιμέντο < Γαλλ. Bâtiment = κτίσμα, κατασκεύασμα) λεγεται και για 
πλοια αν και  συνηθως αφορά κτηρια.

Συνώνυμα

νεωδόχος
Ναυπηγική δεξαμενή = Χαβούζι.  Συνεκδοχικα (εκ του ολου το μερος) και η  εσχάρα λεγονταν 
χαβούζι (από το τουρ. Χαβούζ (havuz) =  δεξαμενή.
εσχαρευς = ο μαγειρας του πλοιου απο την μαγειρικη εσχαρα και όχι την ναυπηγικη. 

Συγγενικά 

Τέχνη 
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Ναυπηγική δεξαμενή = Χαβούζι.  Συνεκδοχικα (εκ του ολου το μερος) και η  εσχάρα λεγονταν 
χαβούζι (από το τουρ. Χαβούζ (havuz) =  δεξαμενή.
εσχαρευς = ο μαγειρας του πλοιου απο την μαγειρικη εσχαρα και όχι την ναυπηγικη. 

Χρονια στο μεροκάματο
Κοπιδι και σφυρι 

Σκαλισα ένα σκαρί *
Για το χατήρι σου.

Ποίηση

* μιλάει για μοντελο πλοιου. 
Λευτέρης Παπαδόπουλος - Τζαμαικα
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Τέχνη 
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