
Υποβρύχιον [ενν. πλοιον] αυτό που πλεει κατω από τον βυθό της θάλασσας.

Σημασία:

Είδος σκάφους που έχει τη δυνατότητα να κινείται επί και υπό την επιφάνεια της θάλασσας. 
Προσπερνώντας τις διάφορες απόπειρες, από την αρχαιότητα, κατασκευής υποβρυχίων που όμως δεν 
τελεσφόρησαν λόγω τεχνικής ανεπάρκειας, τα πρώτα υποβρύχια κατασκευάστηκαν τον 17ο και τον 18ο 
αιώνα και έμοιαζαν περισσότερο με μεταλλικούς κώδωνες που φιλοξενούσαν συνήθως ένα άτομο και 
στηρίζονταν για την κίνησή τους στη μυϊκή του δύναμη. Σήμερα τα υποβρύχια χρησιμοποιούνται κυρίως 
για στρατιωτικούς και ερευνητικούς σκοπούς αλλά και για αναψυχή, καλούμενα συνήθως βαθυσκάφη.

Εγκυκλοπαιδικά

Από το ονομα του Μπουρλοτιέρη Παπανικολή
Το νεώτερο Υ/Π S120 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ που ναυπηγηθηκε στην Γερμανια (Κίελο) αναψε πολύ 
μεγαλύτερες φωτιες απ΄οσες ο μακαρίτης μπουρλοτιέρης Παπανικολής.: Το ΥΕΘΑ αρνηθηκε να 
το παραλάβει  γιατι  παρουσιάζε τα παρακάτω προβλήματα:

 Πρόβλημα ευστάθειας στην επιφάνεια με ύψος κύματος 3 μέτρα και μήκος 56 μέτρα 
(συνθήκες που συναντάμε συνήθως στον Ατλαντικό ωκεανό), όπου το υποβρύχιο 

λαμβάνει κλίση 45-60% ως προς το κάθετο επίπεδο. Παράλληλα, παρατηρήθηκε γενικό 

πρόβλημα αυξημένης διατοίχισης. Πβλ. Τη φράση "χεστήκαμε κι η βάρκα γέρνει"

 Προβλήματα στη λειτουργία του εξελιγμένου συστήματος μάχης ISUS

 Υποδεέστερες των αναμενόμενων επιδόσεων του σόναρ πλευρικής διάταξης (FAS: Flank 
Array Sonar)

 Θόρυβος στις χαμηλές συχνότητες που πιθανά να οφείλεται στον άξονα ή την προπέλα 
του υποβρυχίου

 Προβληματική λειτουργία ορισμένων ειδικών φίλτρων του αναερόβιου συστήματος 
πρόωσης, με αρνητικές επιπτώσεις στην παρατηρησιμότητα του υποβρυχίου και στην 
διάρκεια ζωής των κυλίνδρων.

 Φαινεται ότι οι Γερμανοι δεν γνωριζουν την παροιμια "Κανε το καλο, και ριξ΄το στο 
λιαλό". Το ριχνουν στο γιαλο (το 2004)  και αν ο πελατης βαλει τις φωνες το 

ματσακουλεύουν μεχρι το 2011 και το παραδιδουν  μολις να πλεει. Αν τους πεις για 

επεκτση του αποπληρωμής του δανειου όμως πατάνε αυτοι τις φωνές.  

Το Υποβρύχιο  Παπανικολης

Εκτός απο το υποβρύχιο πλοιο το σημερινο υποβρυχιο σημαίνει και το γλυκο του κουταλιου «βανιλια» 
που λεγεται έτσι επειδη σερβιρεται μεσα σε ενα ποτηρι νερο.

Επιθετο που ουσιαστικοποιήθηκε.

 Ετυμολογειται από το υπο + βρύχιος = αυτος που προέρχεται από τον βυθό της Θάλασσας

βρυχώμαι,=βγαζω υποχθονιο ηχο, πρβλ. Αριστοφάνη «Βάτραχοι»: «βρυχία ηχώ βροντής»

Ετυμολογία:

Ιταλικά Sottomarino

Αγγλικά Submarine

Γαλλικά sous-marin

Ξενόγλωσσα

Εικόνες

υποβρύχιο
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Εικόνες
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Yellow submarine  Τραγουδι των Μπήτλς με μεγάλη εμπορική επιτυχια παρ΄ολο που οι στιχοι είναι 
σχετικα ανοητοι και ρηχοι.
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