
· (η)  αρχ. Τροπις κλ. καρίνα ή καρένα 

Μεταφορικως σημαίνει το το κατω μερος, το βαθος της υποθεσεως,  δηλαδή το ουσιασικο 
τμημα.
"λέγε νυν τὴν τρόπιν  τοῦ πράγματος"

Αριστοφάνης - Σφήκες  30. 

Αυτό που σημερα λεμε το "κατω-κατω της γραφής",  το ζουμί, η βάση.

Σημασία:

Το κατώτατο τμήμα του πλοίου που εκτείνεται σε όλο το μήκος του.

Συνήθως φαίνεται ως δοκός που προεξέχει και λέγεται "κάθετη τρόπιδα" (bar keel), ιδιαίτερα 
εμφανής σε λέμβους, ενώ η μη προεξέχουσα λέγεται "επίπεδη τρόπιδα" (flat keel), η πλέον 
συνήθης των σύγχρονων πλοίων. Με την τοποθέτηση της τρόπιδας στη ναυπηγική κλίνη, στο 
ναυπηγείο (laying of the keel) αρχίζει ουσιαστικά η ναυπήγηση του κάθε πλοίου. Κατά 
συνεκδοχήν (εκ του μέρους το ολον) ονομάσθηκε έτσι και η γάστρα, το κύτος του πλοιου.

Εκτός της εξωτερικής τρόπιδας τοποθετείται και εσωτερικά ανάλογη, έκκεντρη κατά το 
διάμηκες, δοκός που ονομάζεται εσωτερική τρόπιδα (keelson) ή εσωτρόπιον ή σωτρόπι  ή 
σταμίς) που πρόκειται για πρόσθετο έλασμα κατά μήκος του σκάφους, παράλληλο με την 
τροπιδα,  με κύριο σκοπό την ενίσχυση του πυθμένα του πλοίου.

Χαρακτηριστική είναι η τρόπιδα των μικρών ιστιοπλοϊκών σκαφών, που έχουν μεγάλη 
επιφάνεια και βάθος, που φθάνει σε μήκος μέχρι το 1/3 του σκάφους. Των δε μικρότερων 
ιστιοπλοϊκών (ναυταθλητισμού), η τρόπιδά τους είναι αφαιρετή.

Εγκυκλοπαιδικα

· τρόπις  (η) από το αρχαίο ελλ.  ρήμα τρέπω. 
Ισως γιατι η τροπις είναι ορατη μονο αν ανατραπεί το πλοίο . 

Ετυμολογία:

Ιταλικά: carena
Αγγλικά: keel
Γαλλικά

Ξενόγλωσσα 

Εικόνες

τρόπις
Κυριακή, 25 Μαρτίου 2012
8:01 πμ

   ΑΣ5 ΚΑΡΑΒΙ Page 1    

καρίνα.pdf


ΦΡ. Αρχ. Τρόπιν τήθιμι =Σκαρώνω, ναυπηγώ πλοίο

Φράσεις

Αριστοφάνης - Σφήκες, 30
Ηροδοτος Ιστορίαι, 2.96
Ομηρος , Οδύσσεια, 12.421,  19.278,  5.130, 7.252
Σοφοκλής - Ιχνευταί  143
Απολώνιος ο Ροδιος - Αργοναυτικά, 1.388
Πλούταρχος , Δημήτριος, 43
Διων ο Κάσιος, Historia Romana, 48.38

Αναφορές

στόλον δὲ νεῶν ἅμα πεντακοσίων καταβαλλόμενος τὰς μὲν ἐν Πειραιεῖ τρόπεις ἔθετο*, τὰς δὲ 

ἐν Κορίνθῳ, τὰς δὲ ἐν Χαλκίδι, τὰς δὲ περὶ Πέλλαν, αὐτὸς ἐπιὼν ἑκασταχόσε καὶ διδάσκων ἃ χρὴ καὶ 
συντεχνώμενος, ἐκπληττομένων ἁπάντων οὐ τὰ πλήθη μόνον, ἀλλὰ καὶ τὰ μεγέθη τῶν ἔργων.

Πλούταρχος - Δημήτριος 43.3

Pasted from <http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:abo:tlg,0007,057:43&lang=original> 
*) τηθιμι την τροπιν επι το εσχλαριον δηλ σκαρώνω, εχει στα σκαριά.

Από το τρέπω
τρόπηξ  (γεν. τρόπηκος)  η λαβη του κουπιου απ οπου και ο τροπωτήρ

Screen clipping taken: 25/7/2012 7:25 πμ

τροπός

Ομόρριζα
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Τροπικος κυκλος. Ενας από τους οριζοντιους νοητους κυκλους  της γης, τους  
παραλληλους προς τον Ισημερινο.
Πβλ Ν. Καββαδία - Πικρία

Τον πυρετό στους Τροπικούς, του Ρίο τη μαλαφράντζα
την πυρκαγιά που ανάψαμε μια νύχτα στο Μανάο

τροπικός

η μεταφορικη εκφρασις από το τροπολογέω= ομιλώ αλληγορικώς.
σημερα λεγεται τροπολογια λη μεταβολή (προσθηκες, διορθωσεις) καποιου 
νομοθετηματος στην Βουλη. πχ. ο βουλευτης  Χ κατέθεσε τροπολογια για μειωση των 
φορων (λέμε τωρα .. υποθετικως).

τροπολογια 

Μολις επήνθουν αργυροί 
αφροί  περί  την τρόπιν
Κι ηνόοεις ότι προχωρεί
Διότι το έσχιζεν ευρύ  
Το ίχνος του κατόπιν

Αλ. Ραγκαβή - Διονύσου πλους

Ποίηση

Η σεντίνα 
Το κύτος 
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