
Η επισημη ονομασια είναι κανονιοφόρος. ή βομβάρδα
Στο ναυτ. Ιδ. Μπομπάρδα. Αρχ. : Λιβυρνίς  γεν. λιβυρνίδος

Η κανονιοφόρος ή βομβάρδα υπήρξε ένας ακόμη ενδιάμεσος τύπος μεταξύ βρικίου και 
γολέτας, ο οποίος διέφερε σε αρκετά στοιχεία από τη συγγενική της βρικογολέτα. Οι 
βομβάρδες και οι βρικογολέτες ανήκαν συνολικά στην κατηγορία των μυοπαρώνων. Κύριο 
χαρακτηριστικό της βομβάρδας ήταν ότι έφερε κυρίως «χαβάνια» πυροβόλα (όλμους), των 
οποίων η βολή ήταν «επισκηπτικού» τύπου και εξαπολυόταν με αυξημένη γωνία υψώσεως. 
Οι βομβάρδες χρησιμοποιούντο ειδικότερα για βομβαρδισμούς παράκτιων πόλεων, 
φρουρίων και άλλων χερσαίων εγκαταστάσεων, μία «ειδίκευση» από την οποία πήραν την 
ονομασία τους. Ειδικά οι βομβάρδες έλαβαν αυτή την ονομασία όταν τα εν λόγω πλοία του 
βρετανικού στόλου του Χάυντ Πάρκερ και του Νέλσον βομβάρδισαν σφοδρά την Κοπεγχάγη 
κατά τους Ναπολεόντειους πολέμους.
1182.14

Εγκυκλοπαιδικά

Ετυμολογία

Από το ιταλικο bombarda < ρημα  BOMBARE  ή rinbombare < ΒΟΜΒΑ < Ελλ. 
βόμβος=θορυβος.
κάνω θόρυβο.  Με το επιθεμα  -ARDO όπως σε πολλες λεξεις  πχ. Miliardo, billiardo, 
Vegliardo.
— κοντοχονδρο κανονι μεγάλου διαμετρηματος (ολμος). Συντομα επαψε να χρησιμοποειται 
ως ανασφαλες.
Κατά συνεκδοχη το πλοιο  που είναι εξοπλισμενο με τετοιους ολμους που είναι κατάλληλοι 
για πολιορκιες επειδη οι βολες τους είναι επισκηπτικές και μπορουν να υπερβουν τα τειχη.

Μπομπάρδα 

[ναυς]
-ίδος

Ως επιθετο  η που ανήκει σ τους Λιβυρνους*. βλ. και λυβιρνικός.
Ουσιαστικό:  ταχύπλοο πλοίον που χρησμοποιουσαν οι Λιβυρνοί :

Λιβυρνίδες |νήσοι|
πληθυντικό ώς έπίθ. αί άνήκουσαι είς τους Λιβυρνούς :
κατόπιν με σημασία ουσιαστικού.

λιβυρνικός ή-όν ό ανήκων είς τους Λιβυρνούς, ό των Λιβυρνών

λιβυρνικόν (πλοίον) έλαφρόν καί ταχύ σκάφος, έν χρ. π. τοϊς Λιβυρνοϊς 
Ως ουσιαστικό συνωνυμο με το "λύβιρνις" 
ως ταχύπλοο πλοίον που χρησμοποιουσαν οι Λιβυρνοί.

Λιβυρνάριος ηταν  ο Κυβερνήτης της λιβυρνιδος

η λιβυρνίς 

μπομπάρδα
Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012
8:03 μμ
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χαβάνι.pdf


ΣΣ. συμπεραινεται πως είναι η σημερινη Κροατια. 
Σκύλαξ - Περίπλους 

Λιβυρνιδες νήσοι  … περι  τετταράκοντα τον αριθμόν. Στράβ.7,5,5 
Πλούτ.Άντ.67 λιβυρνίδες ώφθησαν διώκουσαι παρά Καίσαρος. 

Αισχ.άπ.364· λιβυρνικά δέ καί κατασκοπικά καί άφρακτα παμπληθή.
Πλούταρχος .Κάτων ο Νεώτερος .54

Αναφορές

Screen clipping taken: 21/7/2012 4:40 μμ

Ξενόγλωσσα
Ιταλικα

9311

9094.67 [92]

BOMBARDA. 
tromba di fuoco artifiziáto, forse simile a quegli scoppiétti degli antichi, perchè, al tempo di questo 
autore, non erano in uso l' artiglieríe. Oggi nome d' artigliería. 

G. V. 12. 65. 4. Con bombarde, che saettavano pallottole di ferro con fuoco. 
Storia di Giovanni Villani, stampata in Firenze da' Giunti in quarto, l'anno 1587.  

E cap. 66. 3. Senza i colpi delle bombarde, che faceano sì gran tumulto, e romore, che pareva, che 
Dio tonasse. 
E da BOMBARDA BOMBARDIERE, che carica, e scarica l' artiglieríe. Lat. ballistarius. 

Γαλλ. bombarde ή galiote a bombe, 
Αγγλ. bomb-vessel
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<ΠΗΓΗ> 

Αλλα Ελληνικά παραδοσιακά σκάφη
Η  συμιακή σκάφη, το γαντζάο, ο μπότης  (κούτουλο), ο υδραίικος βαρκαλάς, η χανιώτικη γαΐτα, ο 
μούλος, η λέμβος (σκάφη), η παπαδιά, ο τάκος, το πριάρι, ο γούτσος, η πλάβα, το σκάφος δυτών 
(βουτηχτάδικο), το πάσαρι, το αιγυπτιακό καραβόσκαρο, το γυαλάδικο, η πλάκα, η κορίτα, ο 
δρόμων (κορβέτο), ο δρόμων ημιολικός (μπάρκο μπέστια), η ημιολία (σκούνα), ο μυοπάρων 

(γολέτα), η επιδρομίς (λόβερ), η γαυλίς (μπρατσέρα), η σακκολαίφη (σακολέβα), η λιβυρνίς
(μπομπάρδα), η γαυλολιβυρνίς.

http://www.hellenictraditionalboats.gr/boats.htm

Στ' ανοιχτά του πελάγου* με καρτέρεσαν 

Με μπομπάρδες τρικάταρτες** και μου ρίξανε
αμαρτία μου να 'χα κι εγώ μιαν αγάπη 
μακρινή μητέρα ρόδο μου αμάραντο***

Ποιηση

*) Αντιφασκει με την αποψη ότι οι μπομπαρδες εβαλλαν κατά της ξηράς.
**) Αναφέρονται δικάταρτες μπομπάρδες  μόνο.
***) Δεν ηταν η μακρυνη μητερα το ροδον το αμαραντον  αλλα ο Ιησους πβλ. Ροδον το αμαραντον χαιρε η μονη 
κυήσασα το μηλον το εύοσμον χαιρε η τέξασα
Όταν εισαι ποιητης και με Νομπελ αφέονται σου αι αμαρτίαι. 

Ελύτης - ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ - Της αγάπης αίματα 

Pasted from <ΠΗΓΗ> 

Αναφορές
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http://vocabolario.signum.sns.it/cgi-bin/Vocabolario/search_lemma_result?freq_l=0&result=mostra&pattern=bombarda&text_t=0&search_t=0&res_list=%2Fvar%2Fwww%2Fvirtualhost%2Fvocabolario.cribecu.sns.it%2Fhtml%2FVocabolario%2Findex%2Fservice%2F1333153007854946.suffixes&suff_num=1&num_tot_grp=0
onenote:ΑΣ5%20ΚΑΡΑΒΙ.one#γατζάο&section-id={F8F2C174-431E-4DD8-AB55-6846AA534C66}&page-id={97AFCC29-030F-4B21-A85F-FA90A4883C1E}&base-path=//C:/Documents and Settings/User/My Documents/OneNote Notebooks/Personal
βάρκα.pdf
onenote:ΑΣ5%20ΚΑΡΑΒΙ.one#δρομων&section-id={F8F2C174-431E-4DD8-AB55-6846AA534C66}&page-id={78259A2B-7B37-4A14-B453-138CD843482F}&base-path=//C:/Documents and Settings/User/My Documents/OneNote Notebooks/Personal
γολέτα.pdf
μπρατσέρα.pdf
σακολέβα.pdf
http://www.hellenictraditionalboats.gr/boats.htm
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=570&hl=%CE%BC%CF%80%CE%BF%CE%BC%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%B4%CE%B5%CF%82


Κατάφρακτος λιβυρνίς

Screen clipping taken: 27/7/2012 5:20 πμ

… άφ' ότου δε τέλος ή ημέτερα φυλή συνετάχθη μεθοδικώς καί κατήρξατο του δραν ευρέως κατά 
θάλασσαν, άχρις ότου οί Ρωμαίοι ένεκολπώθησαν τΰπους όνομασθέντας εκ των πειρατίδων της 

των Λιβυρνών χώρας, είτα δέ το έμβλημα της πόλεως τοΰ Βυζαντίου, ή Ημισέληνος, έξήρθη υπέρ 
σύμπαντος τοΰ Κόσμου το στερέωμα, το Ελληνικό ν "Εθνος έδίδαξε πάντοτε τα ναυτκά κατά τον 
μακρότατον τουτον χρόνον 9290.52 [77]
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