
Σημασία
Πλοίο της γραμμής, πολεμικο πλοιο .
Μονο για τά παλαια ιστιοφόρα.
Βλ. Γραμμη

Βασέλο ή  ντελίνι ονομαζόταν τό καράβι της γραμμής (vaisseau de ligne), 
τριπόντες, όταν είχε τρεις σειρές κανόνια (τρίκροτο), διπόντες μέ δύο 
(δίκροτο). Τό πρώτο ελληνικό πλοίο γραμμής ήταν ή φρεγάδα «Ελλάς» πού 
έφτασε στο Ναύπλιο στις 24 Όκτωβρίου τοϋ 1826. Ήταν ναυπηγημένη στήν 
Αμερική κι είχε 64 κανόνια σέ δυο σειρές, πλήρωμα 420 άνδρες κι εκτόπισμα 
2.300 τόννους. Ή κορβέτα ήταν κάτι ανάμεσα στήν φρεγάτα και τό μπρίκι. 
Κορβέτες ήτανό «Θεμιστοκλής» των αδελφών Τομπάζη, ό «Αγαμέμνων» τής 
Μπουμπουλίνας, ό «Άχιλλεύς» τοϋ Μιαούλη, κ.ά. 

Εγυκλοπαιδικα
Το τρίκροτο διέθετε τρία διαδοχικά διαζώματα  (καταστρώματα) με σειρά 
πυροβόλων, ενώ  το δίκροτο διέθετε δύο διαζώματα.

•

Κάθε σειρά πυροβόλων εκτεινόταν από την πλώρη έως την πρύμνη, πίσω από 
τα κατάφρακτα διαζώματα τα οποία διέθεταν θυρίδες για τα πυροβόλα. Οι 
αναφερόμενες  θυρίδες ήταν προστατευμένες με σκέπαστρα, τα οποία 
άνοιγαν κατά τη ναυμαχία. 

Το de linea, λόγω του τελικού a εξελήφθη ως πληθυντικός : τα 
ντελίνια, οπότε ο ενικός έγινε το ντελίνι.

•

ΦΡ: πλέω επι κέρως = ταξιδευω σε ευθεία γραμμή, το ένα πλοίο πίσω 

από το άλλο.208.229

Βασέλο

vascello prov. vaissels;fr. vaisseau;
cat. vaixell; sp. bajel;port. baixel(cfr.
anche lo sp. vasillo, baxillo = vaso):dal
. tat. VASCELLUM diminut. di VASCULUM,
he dat suo canto è dimin. di VAS vaso e

nella bassa latinità anche nave, alla pari
della voce mâun ital. maòna, che in
arabo significa vaso e in turco galeazza (v
Vaso e cfr Fiasco).
Nave, Bastimento, specialmente da guerra
II fr.vaisseau =a.it.vasello
Sembra tener neglio a una forma VASELLUM
Onde anche vaisselle = it. vasellame

Πλοίο

Συνώνυμα

ντελίνι
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Πλοίο
Προβηγκιαά  vaissels, 
Γαλλικά Vaisseau
Καταλανικά:  Vaixell
Ισπανικά:  bajel
Πορτογαλλικα:  baixel
Αρχ. Ιταλικά: .vasello*
(βλ. Επίσης, Ισπανικό vasillo, baxillo που σημαίνει αγγείο): από το 
Λατινικό  VASCELLUM υποκοριστικο του VASCULUM που είναι  και αυτό 
υποκοριστικό του VAS = βάζο, σκάφος και ακόμα και στα μεσαιωνικά 
Λατινικά πλοίο, συνώνυμο του μαούνα. (Στα Ιταλικά λέγεται   maòna , 
Μαόνα). Το maòna είναι η αραβική λέξη για τη  γάστρα, το βάζο  ή η 
τουρκική galeazza. Πλοίο, σκάφος, ειδικά πολεμικό

Από το Γαλλικό vaisseau
φαίνεται να παράγεται η μορφή VASELLUM απ' οπου παράγεται επίσης 
το vaisselle =
Που σημαινει 

1. vaisselle (σερβίτσιο φαγητου):
Το lave-vaisselle, (Αγγλικά  Dishwasher )  είναι το πλυντήριο πιάτων
2. vaisselle (σκευη γιαπλύσιμο): Στα  Γαλλικά ή φράση faire [ή  laver] la
vaisselle σημαίνει πλένω τα πιάτα, κάνω τη λάντζα

*) Πβλ. Τον ποδοσφαιρικό όρο ΒΑΖΕΛΟΣ  
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