
Σημασία
Μπριγκαντίνι , βριγαντίνι
Το βριγαντίνι (αγγλ. brigantine, ιταλ. brigantine) ήταν ένα ιστιοφόρο και κωπήλατο πλοίο το οποίο 
αποτελούσε ουσιαστικά έναν ελαφρύτερο τύπο πάρωνος με λιγότερα από 18 πυροβόλα (που έφερε το 
καθαυτό βρίκι-πάρων) και επιπλέον ηταν και κωπήλατο.
http://dictionary.reference.com/search?q=brigantine

brigantine

"μικρο δικαταρτο πλοιο " 1520s, από το μεσ. Γαλλικο  brigandin (15c.), από το Ιταλικο brigantino, 
ισως  "skirmishing vessel, pirate ship," from brigante "skirmisher, pirate, brigand" from brigare 
"fight" (see brigade).

brig·an·tine
[brig-uhn-teen, -tahyn] Show IPA

noun Nautical .
1.
a two-masted sailing vessel, square-rigged on the foremast and having a fore-and-aft mainsail 
with square upper sails.
2.
hermaphrodite brig.
Origin:
1515–25;  
< Medieval Latin brigantinus  or Old Italian brigantino,  orig., armed escort ship ( see brigand, -
ine2 ); replacing brigandyn  < Middle French brigandin

Γαλλικα
    BRIGANDINE, BRIGANTINE, subst. fém.
    BRIGANTINE, subst. fém.

Étymol. et Hist. A. 1411 brigandine (Inv. de l'écurie du roi, fo118 dans Gay). B. 1458 brigantine 
(Ant. de La Sale, Traité des tournois, ms. Biblioth. Richel., 1997, fo25 dans Gay). A dér. de brigand* 
étymol. A 1; B avec restitution du -t- de l'étymon ital. brigante « brigand »; suff. -ine*; cf. l'ital. 
brigantina « id. » attesté seulement dep. le xvies. de même orig. que B.

Φρεγάδα

Ομόηχα
στην  Κύπρο το 'ασο-δύο ή ασόδυο στο τάβλι το έλεγε μπρίκι (εκ του bir iki = ένα δύομε σιγαση 
του πρωτου ι)

Μπριγκαντίνι , βριγαντίνι
Το βριγαντίνι (αγγλ. brigantine, ιταλ. brigantine) ήταν ένα ιστιοφόρο και κωπήλατο πλοίο το 
οποίο αποτελούσε ουσιαστικά έναν ελαφρύτερο τύπο πάρωνος με λιγότερα από 18 πυροβόλα 
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οποίο αποτελούσε ουσιαστικά έναν ελαφρύτερο τύπο πάρωνος με λιγότερα από 18 πυροβόλα 
(που έφερε το καθαυτό βρίκι-πάρων) και επιπλέον κωπήλατο. Εφερε δύο κατάρτια, ένα πρωραίο 
και ένα στο μέσο του πλοίου, με λατίνια ιστία ή σπανιότερα τετράγωνα. Το πλήρωμα του 
περιελάμβανε 50 άνδρες, οι 24 από τους οποίους ήταν κωπηλάτες. Τον 17ο αι. ήταν ένα μικρό 
κωπήλατο πλοίο, χρησιμοποιούμενο για πειρατεία, ανιχνευτικές αποστολές κ.ά. Αναπτύχθηκε 
σταδιακά σε μέγεθος, ιστιοφορία και ισχύ πυροβόλων από διάφορους ναυτικούς λαούς. Ειδικά οι 
Ελληνες του μεταιχμίου του 18ου-19ου αι. το εξέλιξαν σε ένα κομψό και ευέλικτο πλοίο, 
βοηθητικό των βρικίων, στα οποία ομοίαζε. Επρόκειτο για ένα από τα δημοφιλέστερα πλοία του 
Αγώνα. Οι προεπαναστατικοί Ελληνες ναυτικοί ταξίδευαν με τα βριγαντίνια έως τη Βρετανία, τα 
ρωσικά λιμάνια της Βαλτικής και την Αμερική.
Εκτός από τον σχεδιασμό του κύτους, το βριγαντίνι ομοίαζε στο βρίκι και στην ιστιοφορία, επειδή 
όπως και ο πάρων, το βριγαντίνι διέθετε υψηλά κατάρτια, ασύμμετρα προς το μέγεθος του 
κύτους του. Λόγω αυτής της ασυμμετρίας, τα βριγαντίνια απειλού-ντο συχνά από ανατροπή σε 
τρικυμίες και θύελλες (όπως και τα βρίκια), γι' αυτό το πλήρωμα τους έπρεπε να διαθέτει την 
ανάλογη πείρα πλοήγησης τους. Συχνά τα βριγαντινια συγχέονταν στις πηγές, αλλά και στις 
επίσημες αναφορές, με τα βρίκια. Για παράδειγμα, ένα από τα επιφανέστερα βριγαντινια, η 
«Αθηνά» του Γεωργίου Σαχτούρη, αναφέρεται άλλοτε ως «6ρι-γαντίνι» και άλλοτε ως «βρίκι», 
ακόμη και στο ημερολόγιο του ίδιου του Σαχτούρη.

brig  (μπρίκι)

1720, colloquial shortening of brigantine (q.v.). Apparently such vessels being used for prison ships 
led to extended meaning "a jail," first recorded 1852.

Στα Ιταλικά ισχύει το ίδιο με τη Γαλέρα και στο βυζαντιο με το κάτεργο

Διασημο  Μπριγκαντινι ηταν το Mary Celeste

brigade
    "subdivision of an army," 1630s, from Fr. brigade "body of soldiers" (14c.), from It. brigata 
"troop, crowd, gang," from brigare "brawl, fight," from briga "strife, quarrel," perhaps of Celtic (cf. 
Gael. brigh, Welsh bri "power") or Germanic origin.
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Ποιηση

Στέρνουν ένα μπριγκαντίνι,
όλο ασένιο, στο καντίνι.
Μα όξω από τη Βαρκελώνα
το μπατάρει μιά χελώνα,
μια χελώνα θηλυκιά,
γκαστρωμένη και κακιά.

Νίκος Καββαδίας - Νανούρισμα για μωρά και γέρους 
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