
Στραβόξυλα

Νομείς: ( Στραβόξυλα, πόστες), δομικά, κυρτά δοκάρια, αναλόγου διατομής τα οποία σχηματίζουν τον 
σκελετό των πλευρών του σκάφους.
Στο κάτω μέρος τους, εφαρμόζουν κάθετα στην καρένα, στο επάνω μέρος τους εφαρμόζουν, κάθετα 
στην κουπαστή. Καρένα, νομείς και κουπαστή αποτελούν  τον βασικό σκελετό του σκάφους.
Στους νομείς καρφώνονται (η βιδώνονται)  οι επηγκενίδες , τα μαδέρια που αποτελούν το πέτσωμα του 
σκάφους, δηλαδή το εξωτερικό του περίβλημα. 
Το βίδωμα γίνεται με τις τζαβέτες: (αρχ. Γόμφοι)   μεγάλες περαστές βίδες που ενώνουν την καρένα με 
τα στραβόξυλα και το σωτρόπι. Η ρίζα του γόμφος* είναι ΙΕ GEMBH = Δαγκώνω πβ. Σανσκριτικό 

JAMBHAH   = δόντι, από το όποιο εικάζω ότι προήλθε και η javetta.  

αλλά και ο 
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ΕΙΚΟΝΑ: Τζαβέτα. 

Γομφίος η λέξη επιζεί στην οδοντιατρική : Προφανώς από το γομφίειος [οδούς] δηλ. δόντια που μοιάζουν με κεφάλια καρφιών. Οι 
Γομφίοι είναι τρείς. Ο πρώτος και δεύτερος λέγονται τραπεζίτες, ο τρίτος λέγεται φρονιμίτης. Είναι τα τελευταία και συγχρόνως τα πιο 
περίπλοκα δόντια στα περισσότερα θηλαστικά. Αλέθουν τις τροφές και ως εκ τούτου προέρχεται το λατινικό όνομα mola που 
σημαίνει μύλος.
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Αρχ . Αγκοίλιον 637.141

Το ορθόν αρχ αγκοίνη 261.18

Το πρώτο κομμάτι, που συνήθως είναι  πιο καμπύλο από τα άλλα, που παρεμβάλλεται σε κάθε πλευρό 
μεταξύ της έδρας του νομέα και του σκαλμού.

Δεν μπορουν να χρησιμοποιηθούν για αλλο σκοπο γιατί είναι σκληρά και δυσκατέργαστα. Ετσι 
μεταφορικα στραβόξυλο λεγεται ο δύσκολος, ιδιότροπος ανθρωπος . Συνηθως κατασκευάζεται 
αυτομάτως δια του γήρατος.

Συνωνυμο τζαναμπέτης από το τουρκικό cenabet  ακαθαρτος με τη θρησκευτικη εννοια. 

Χρειάζεται τελετουργικη καθαρση,  όμως στην καθημερινη γλωσσα εχει την σημασία του δύστροπου, 
ιδιότροπου. 

Κατασκευή 

Αντίθετα από το ο,τι θα περίμενε κανείς , το στραβόξυλο δεν προέρχονταν από ξύλα στραβά ἤ  
στραβωμένα αλλά από ένα μεγαλύτερο κομμάτι ξύλου  που το λάξευαν (το πελεκούσαν). Μπορεί 
εύκολα να αναλογίστει κανείς τον απαιτούμενο κόπο, την  τέχνη, την δυσκολία και το υλικό. 

1. το σκεπάρνι, ένα καμπύλο*  μεγάλο σκαρπέλο που δουλευονταν και με τα δυο χερια και 
διεφερε αισθητα από το σημερινο σκεπαρνι 

2. Οι πελέκεις ἤ τσεκούρια

Το εργαλειο που χρησημοποιουσαν ηταν
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2. Οι πελέκεις ἤ τσεκούρια

*) Δηλαδή έκανε καμάρα πβλ τη φράση καμαρώνει σαν γύφτικο σκεπάρνι

Για Περισσότερα βλ. μαραγκός.

Το σύνολο των στραβόξυλων λέγεται  τορνεία. Ο όρος προφανώς χρησιμοποιήθηκε για να δηλώσει 

την λάξευση για την δημιουργία του στραβόξυλου (πβλ. τόρνος, τορνευτός). 9334.6 [15]

καραβομαραγκός ψάχνει για ένα καλό στραβόξυλο.

Σήμερα όταν ναυπηγούνται ξύλινες βάρκες τα στραβόξυλα τα κατασκευάζουν με  δέσμη λεπτών 
σανίδων η τεχνική αυτή λέγεται lamination. Αξίζει να δείτε το παρακάτω βίντεο:  Laminating the Stem 
for 24' Wooden V-Bottom Skiff

Συνώνυμα

Νομεις ή ποστες
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http://www.stougiannidis.gr/AENAON/AS10/as10_63.pdf
http://www.stougiannidis.gr/AENAON/AS9/maragkos.pdf
http://youtu.be/w_l7OwClVcs
http://youtu.be/w_l7OwClVcs

