
Μικρό ναυπήγημα με επίπεδη καρίνα. 

Ακάτιο το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως στα λιμάνια και τα όρμους για τη μεταφορά τροφίμων,  
φορτίων, κλπ. Για μεταφορα προσωπικου για την συντηρηση  σκαφών του Πολεμικού Ναυτικού. 
Κανονιοφόρο, μικρό ναυπήγημα με επίπεδο πυθμένα, οπλισμένο με ένα ή περισσότερα πυροβόλα. 
Αλιευτικό σκάφος, μικρό κτίριο αγεφύρωτο χρησιμοποιούνται για τη θαλάσσια αλιεία.

Σημασία:

Από το Γαλλικο chaloupe η το σλιπ

Ετυμολογία:

scialuppa από το Γαλλικοβ  chaloupe (16ος αιων),
)ειτε από το Αγγλικό shallop, Ισπανικα και πορτογαλλικα chaupa,κι  αυτό από το Γερμανιοκ
Ολανδικό Slœppe, Δανικό  SLUP, SLOOP (Από μια μορφή με επενεθεση του Α : SALOUP), όλα με 
την ιδια σημασια.
Γλυστρῶ (πβλ . Slippare, Slip σλιπ>σλεπ>σλέπι ).

Ιταλικά

shallop (n.)    "kind of light boat," 1570s, from Fr. chaloupe, from Du. sloep "sloop" (see sloop). 
Cf. Sp. chalupa, It. scialuppa.

Αγγλικά

Étymol. et Hist. 1. 1522 chaloppe « sorte de bateau plat » (Texte de Bretagne d'apr. Bl.-W.1-5); 
xvies. chaloupe (Chron. bordeloise, I, 258, Delpit, d'apr. Delboulle ds R. Hist. litt. Fr., t. 6, p. 301); 
2. 1845 chaloupe « danse échevelée » (E. Bourget ds Larch. 1872). Orig. discutée. 2 hyp. : a) 
emploi fig. du dial. chalope, m. fr. chaloppe « coquille de noix, pellicule du noyau » (1578, Bl.-
W.1-5; 1611, Cotgr.; cf. chalouppe de mer « coquillage », Encyclop. t. 11, p. 678b), issu par 
aphérèse de l'a. fr. eschalope « coquille (de noix) » (1224, G. de Coincy, éd. F. Koenig, I, Mir., 44, 
563 : escalophe), lui-même dér. de eschale (écale*) avec finale de enveloppe (Sainéan ds Z. rom. 
Philol., t. 30, p. 561; FEW t. 17, p. 86a; Bl.-W.5; Dauzat 1973); b) empr. au néerl. sloep 
« embarcation, chaloupe » (Baist ds Z. rom. Philol., t. 32, 1908, pp. 36-37, note 1; EWFS2; Valkh., 
p. 88). À l'encontre de la 2ehyp. : − le caractère tardif du néerl. (1598 ds Kluge20, s.v. Schaluppe); 
− l'orig. fr. de la plupart des formes germ. (all. Chaloupe 1648, Kluge20; angl. shallop 1578, NED). 
Les rapports de chaloupe avec le type a. gasc. calup, galup (dep. le xiiies. ds FEW, loc. cit., p. 83b) 
sont obscurs : au cas où les 2 types seraient apparentés, la 2ehyp. serait à écarter. Pour des 
raisons phonét., il semble difficile d'admettre avec FEW et Bl.-W.5un empr. du néerl. sloep au fr.; 
le néerl. serait à rattacher au verbe sluipen « se glisser, se couler » (De Vries Nederl. et De Vries 
1970). 

Γαλλικά

Ξενόγλωσσα

Εξοπλισμένο σλέπι  19ου Αιώνα.

Εικόνες

σλέπι
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