
Τρόμπα μαρίνα
Ο τηλεβόας

Η σημασία σάλπιγγα δεν είναι ναυτική άλλα μουσική
Η Ευστοχιών σάλπιγγα είναι μέρος του αυτιού

Στα εσύ γεννητικά όργανα του θήλεος υπάρχουν επίσης 
σάλπιγγες, λιγότερο σχετιζόμενες με τον ήχο. 

Screen clipping taken: 18/4/2012 7:36 πμ

Δημητράκος

τρομπαμαρίνα, ή: < ΐταλ. Trombamarina : τηλεβόας για τη μετάδοση ηχητικών σημάτων μεταξύ των 
ιστιοφόρων σέ καιρό
ομίχλης ( Βάρδια 94).1150.74

τρόμπα 
Τετάρτη, 18 Απριλίου 2012
6:47 πμ
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ΌΜΩΣ …
Αλλιως λογιαζει ο γαιδαρος κι αλλιως ο γαιδουριάρης
Να τι ονομαζουν ολοι οι ξενοι ως τρομπα μαρινα

Η τρόμπα μαρίνα σύμφωνα με τους περισσότερους κατατάσσεται στα έγχορδα μουσικά όργανα.
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The plans for this instrument, were provided by Dr. Cecil Adkins, who has written the definitive book 
about the trumpet marine: A Trumpet by any other Name: A History of the Trumpet Marine (Buren, 
Netherlands: Frits Knuf Publishers, 1991).

Pasted from <http://www.trombamarina.com/instruments/tromba-marina/> 

Στον "Αρχοντοχωριάτη"  του Μολιέρου, ο κυριος  Ζουρνταίν λεει  "Πρέπει να έχουμε και μια τρόμπα 
μαρίνα, μου αρέσει η  τρομπα  μαρίνα, και έχει ωραίο αρμονικό ήχο".
Με το "τρόμπα μαρίνα" το κοινό σκάει στα γέλια  επειδή αντιλαμβάνεται την τρόμπα μαρίνα,   ως 
ενα φρικτό πνευστό όργανο,την μπουρού, ένα είδος κοχυλιού Τρίτωνα, κατάλληλο να σαλαγήσει 
γαιδάρους. Αντιθέτως 
η τρομπα μαρινα είναι ένα πολύ μελωδικό όργανο αποτελούμενο από μια μόνο χορδή και που 
παίζεται σαν  σαν βιολοντσέλο.

Από το βιβλιο Hector Berlioz του 
Les Grotesques de la Musique σ.41
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Screen clipping taken: 18/4/2012 7:26 πμ

Στο ιδιο βιβλιο ή τρομπα φινεται να συγχεεται με την τρόπα

Καποιο παιδικο παιγνιδι,  αναλογο με τα πεντόβολα

To VELI 
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Screen clipping taken: 18/4/2012 8:02 πμ
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Screen clipping taken: 18/4/2012 8:04 πμ

Κοντολογίς από το στρέφειν 
Αλλα υπαρχει και το τυρβη, τυρβάζω με ανάλογη σημασία 

τύρβη: "disorder, confusion, tumult," (entry in LSJ Middle Liddell)
Τυρβαζω> Λατ TURBO > tubo> tuba (It. Turbare)

Screen clipping taken: 18/4/2012 8:21 πμ

Αρκει κανεις να ακουσει τον ηχο του εγχορδου και θα καταλάβει ποσο μοιαζει ο ηχος του με τον 
ηχο σαλπιγγος (trompa, trumpet). 
http://www.trombamarina.com/audio/tromba-concert.mp3

Screen clipping taken: 18/4/2012 8:02 πμ

   ΑΣ5 ΚΑΡΑΒΙ Page 6    

http://www.trombamarina.com/audio/tromba-concert.mp3


Screen clipping taken: 18/4/2012 9:27 πμ

Αντλία - τρομπα

Screen clipping taken: 19/4/2012 6:12 μμ

Η τρομπα του νερου στο αμπάρι του Vasa
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Η τρομπα του νερου στο αμπάρι του Vasa

τρόμπα-μαρίνα
René Duguay-Trouin, «ο κουρσάρος του Βασιλιά», γεννήθηκε στο Saint-Malo το 1673. Ανάμεσα στα  πιο διάσημα κατορθώματά 

του: η σύλληψη μιας αγγλικής νηοπομπής από διακόσια πλοία, του 1707, και τη καταληψη του Ρίο ντε Τζανέιρο, στα 1717. 

Στο δεξί του χέρι κρατάει ευμεγέθη τρομπα – μαρινα, ναυτικο τηλεβοα
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Παλαιο οργανο με κωνικο  σχήμα, το οποίο αυξάνει την ένταση της φωνής του ατόμου που το 

χρησιμοποιεί, βοηθώντας σε επικοινωνια απο ενα πλοιο σε ενα αλλο ή απο τή γεφυρα στό 

πληρωμα.(αρχ. κερας) 

Συνώνυμα:  τηλεβόας, χωνί, ντουντούκα , τρομπα, τρομπόνι

Φράσεις: Φωνή τρομπονι = πολύ δυνατή φωνή . Φωνή σαν νά βγαίνει απο τηλεβόα.

πρβλ. Βάρναλη –Ο Τρελλος

Να χαμ’ ένα βασιλιά,

για να μας θαμπώνει, 

με λειρί στο κούτελο, 

και φωνή τρομπόνι!

Ετυμολογια: απο το Λατ.  riumphare <  triumphare < Ελλ. Θριαμβευω[1]

Τούρκικη παροιμια: «Parayi veren düdüğü çalar» = οποιος πληρωνει τον σαλπιγκτη καθοριζει και 

το σκοπο που θα παιξει.  Αναλογο «με τον παρα μου [γαμὠ] και την κυρά μου»

Συνωνυμα: Τρομπονι: βραχυκαννο εμπροσθογεμές ναυτικο τουφεκι εφοδου. Η καννη του 

ανοιγονταν σαν σαλπιγγα.

Εικόνα 30 -Τρoμπονι (οπλο) πειρατη

Συγγενικα: μπουροὐ,  βούκινο, κόχυλας 
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Εικόνα 31 - Τριτων που φυσαει κόχυλα

Το βουκινο των βυζαντινων και η μπουρου των παλιων ναυτικων δεν μετεδιδαν φωνη αλλα 

ηχους (σαλπισματα) με νοημα.

Φρ. «Δεν θα βγαλουμε χωνί» δεν θα διαλαλησουμε κατι. Βλ. Βυζ. «Το καναμε βουκινο», ή την 

παροιμια  «ο κοσμος τοχει βουκινο κι εμεις κρυφο καμαρι».

Σημερα ο τηλεβοας ειναι ηλεκτρικος και  λεγεται ντουντούκα. Απαραἰτητο οργανο των 

συλλαλητηριων.

Απο το τουρκικο düdük = αυλός, σάλπιγγα, σφυρικτρα.
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Το χωνι (όρος της κατοχης) ηταν τηλεβόας με τον οποιο μετεδιδε ενας ντελαλης του ΕΑΜ ή της 

ΕΠΟΝ τις πραγματικες ειδησεις, συντομα και δυνατα σε καθε συνοικια και μετα κρυβονταν 

ξανα. 

  

[1] Η διαπομπευση λεγονταν απο τους βυζαντινους ατιμος θριαμβος ή απλα θριαμβος. Με το 

βουκινο προσκαλουσαν το φιλοθεάμον κοινο να παρακολουθησει το θεαμα.

Ποιηση
Με πορφυρό στα χείλη μου κοχύλι σε προστάζω.
Στο χέρι το γεράκι σου και τα σκυλιά λυτά.
Απάνωθέ μου σκούπισε τη θάλασσα που στάζω
και μάθε με να περπατώ πάνω στη γη σωστά.

Νίκος Καββαδίας - Yara - yara
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