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Από τους πειρατές της Μεσογείου
στους πειρατές της Καραϊβικής
εντοπίζεται κυρίως στον Ινδικό τες όπου σημειώνεται ο θησαυρός
ωκεανόκαι γενικότεραστην Αφρική
με ένα X.
και την Ασία, ωστόσο παλιότερα
ανθούσε και στη Μεσόγειο ΠΕΙΡΑΤΗΣ, Ο ΚΑΚΟΣ
και βεβαίως στον ελληνικόχώρο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ
*
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με τα πολλά νησιά του, τις δαντελωτές
Βγαίνονταςαπό την εποχή του
ακτές και τα θαλασσινά διαφωτισμού,η Ευρώπη δίνει μια
κρησφύγετα. Οι πειρατές λεηλατούσαν
σειρά από μυθιστορήματα ("Ροβινσών
όχι μόνο πλοία αλλά
Κρούσος"του ΝτάνιελΝτεφόε,
και παράκτια χωριά, αρπάζοντας
"Τα τέκνα του πλοιάρχου
τρόφιμα, χρήματα ή αντικείμενα Γκραντ" του Ιουλίου Βερν, "To
και αιχμαλωτίζοντας ανθρώπουςνησί των θησαυρών" του Στίβενσον
για να τους πουλήσουν στα
και άλλα), στα οποία υπάρχει
σκλαβοπάζαρα της Αλγερίας ή
μια διάσταση ανάμεσα στην
να τους χρησιμοποιήσουνως "κατεργάρηδες",
"κακή" πειρατεία και την "καλή"
κωπηλάτες δηλαδή
αποικιοκρατία. Η πρώτη αντιπροσωπεύει
στα πλοία τους, τα "κάτεργα".
τις δυνάμεις του
Η προσπάθεια των κατοίκων κακού, της βαρβαρότητας, του
να αντιμετωπίσουντους πειρατές
πρωτογονισμού, ενώ η δεύτερη
οδήγησε οε μια σειρά από τον ορθό λόγο, την αστική οργάνωση,
αρχιτεκτονικές και πολεοδομικές
τις ηθικές αξίες μιας
επιλογές, όπως τη μετακίνησηπεφωτισμένης Ευρώπης.
ΚριμένοΒασίλης Πάγκαλος
των νησιωτικών οικισμών
Σε όλη αυτή τη "λογοτεχνίατων
οε αθέατα μέρη από τη θάλασσα νησιών", υπάρχει μια κοινή δομική
ή την οχύρωση τους με κάστρα,
αρχή: οε ένα εξωτικό αλλά
Είναι
τυχαίο άραγε που
η -διεθνής πλέον- λέξη
πύργους, βίγλες κτλ. Μια σειρά εν γένει αφιλόξενο περιβάλλον,
πειρατεία είναι ελληνι
από τοπωνύμια που βρίακονται οι δυτικοί ναυαγοί -που μπορεί
κή; To φαινόμενο αυτό
ακόμη οε χρήση είναι μάρτυρες να είναι και πειρατές- πρέπει καταρχήν
υπάρχει από τότε που υπάρχουν
εκείνων των εποχών: Βίγλα,Ημεροβίγλι,
να δαμάσουν τη φύση
και πλοία, και οι έλληνεςω'
Εηιοκοπή, Σκοπός, Π'''Αγος,και να επανιδρύσουν τις δομές
ναυτικόςλαός πρέπει να ήταν and Σχέδια του αυστραλού καλλιτέχνη Ρόμπερτ'Ιννκπεν για την εικονογράφηση
Κλέφτικο,Σαρακήνικο,Κλεφτολίμανο
της κοινωνίας από όπου προέρχονται,
του κλασικού πειρατικού βιβλίου του Ρόμπερτ Λούις Στίβενσον
και πολλά άλλα. Ακόμη
τους πρώτους που επιδόθηκαν
και βέβαια με τα ίδια εργαλεία:
«To νησί των θησαυρών» (στα ελληνικά από τις εκδόσεις Πατάκη).
στην πειρατεία και υπέφεραν απ'
και πολλά επώνυμα σχετίζονται
τον ορθό λόγο, την τεχνολογία
χο το κέρδος,ενώ κουρσάρος(από
αυτή. Η αλήθεια είναι πως μέχρι
με την πειρατική δραστηριότητα,
και την επιοτήμη.Έτσι,
κάποιο σημείο η ευρέως διαδε
τη λατινικήλέξη cursus, δρόμος)
όπως Μώρος (Μαυριτανός),
αυτά τα έργα θέλουν να δείξουν
Αράπης (Αραβας), Σπαντήςπως όλοι μπορούμε να ξαναγυρίσουμε
δομένη αντίληψη δεν ήταν αρνητική
είναι αυτός που δρα για λογαριασμό
μιας επίσημης αρχής, π.χ.
(κουρσάρος), Σκλάβος κ.ά.
- για παράδειγμα, υπάρχουν
οε έναν παράδεισο χωρίς
Παρόλο λοιπόν που η παρουσία
σημεία στην Οδύσσεια από
για λογαριασμόενός κράτους, με
να απαρνηθούμε τις κατακτήσεις
των πειρατών στον ελληνικό
του ανθρώπινου πνεύματος
στόχο την τρομοκρατία και την
όπου συμπεραίνουμε πως η πειρατεία
- ακόμη και ο συμβολικός
ήταν ένας τρόπος ζωής
καταστροφή. Πράγματι, οι πειρατέςχώρο είναι τόσο έντονη, η εικόνα
συχνά χρησιμοποιήθηκαν
που έχουμε τελικάσήμερα για κακός εαυτός μας, ο πειρατής.
ένδοξος σχεδόν όοο και των πολεμιστών.
Όσον αφορά την ελληνικήλογοτεχνική
Σε όλη την ιστορία,άλλωστε,
ως μοχλός επιβολής από κρατικές τους πειρατές δεν προέρχεταιαπθ
οντότητες - η ελληνική ιστορία τη δική μας παράδοση, αλλά από
παραγωγή, κάποιες
η εικόνατων πειρατών(στη
τη δυτική και κυρίως την αγγλική ιστορίες από τα "Λόγια της πλώρης"
θάλασσα) και των ληστών (στην
έχει να προσφέρει κι εδώ παραδείγματα:
του Ανδρέα Καρκαβίτσα
ξηρά) ήταν ρευστή. Από τη piu
τον 18ο αιώναη Γαλλία - όπως άλλωστε και μια σειρά
κυριαρχείστο εμπόριοτης Ανατολικήςαπό άλλα πράγματα. Οι πειρατέςμας μεταφέρουν όντως παλιές
κλέβουν, αρπάζουν, λεηλατούν,
Μεσογείου,και στο πλαίσιο
που έχουμε στο μυαλό μας μεσογειακές πειρατικές ιστορίες.
εξανδραποδίζουν,τρομοκρατούν,
Ο Φώτης Κόντογλου όχι μόνο μετέφρασε του αγγλογαλλικού αποικιοκρατικού
δεν είναι πειρατές της Μεσογείου
Πέραν τούτων, το σημαντικότερο
από την άλλη διαθέτουν αρετές
στα
ελληνικά
το
«Νησί
των
ανταγωνισμού τα αγγλικά αλλά πειρατές της Καραϊβικής.
ίσως έργο είναι παραδόξως
όπως τόλμη,γενναιότητακαι έναν θησαυρών» του Στίβενσον αλλά
Η εικόνα αυτή έχει προέλθει
ο "Πέδρο Καζάς" του
κουρσάρικα προσλαμβάνουν
ιδιαίτερο ηθικό κώδικα που τηρούνέγραψε και μια δική του πειρατική
μεταξύ τους. Πολλές φορές
ιστορία, τον «Πέδρο Καζάς», που
έλληνεςπειρατές και ναυτικούς κυρίως από ένα λογοτεχνικό Φώτη Κόντογλου, ενός συγγραφέα
και ζωγράφου που αναζήτησε
αυτοί οι περιθωριακοί, που στα κυκλοφόρησε βεβαίως με δική του
για να επιτίθενται στα γαλλικάέργο: το "Νησί των θησαυρών"
εικονογράφηση.
με πάθος την ελληνικότητα,
πλοία Απότην άλλη,ένα ισχυρό (1881-1882) του άγγλου συγγραφέα
μάτιατων τοπικών κοινωνιώνλάμβαναν
ωστόσο στο έργο αυτό ο
κράτος είναι πάντοτε παράγοντας Ρόμπερτ Λούις Στίβενσον.
ηρωικές διαστάσεις,επάν
που μπορεί να περιορίσει Πρόκειται για ένα μυθιστόρημα ήρωας είναι ένας πορτογάλος
δρωναν τα επαναστατικά κινήματα
πειρατής που δραστηριοποιείται
το φαινόμενοτης πειρατείας.Αυτό που παρακολουθεί την πορεία
καθώς γνώριζαν από όπλα
στον Ινδικό ωκεανό!
συνέβη τον 5ο αιώνα π.X. με ενός εφήβου προς την ενηλικίωση
και πόλεμο,όπως συνέβηκαι στην
Β Στοιχεία έχουν αντληθεί από
αλλά συγχρόνως διαθέτει περιπέτειες
την Αθήνα, αυτό συνέβη με την
ελληνικήεπανάσταση του 1821.
τον συλλογικό τόμο "Πειρατές
οε νησιά, εξωτικές θάλασσες,
ίδρυση του νέου ελληνικού κράτους
Μια λεπτομέρεια σχετικά με
κυνήγι θησαυρού. Σ' αυτό και κουρσάροι" (επιμέλεια Χάρις
- κι αυτό είναι που δεν συμβαίνει
την ορολογία παρουσιάζει ιδιαίτερο
Καλλιγά,Αλέξης Μαλλιαρής,
το έργο εισάγονται για πρώτη
σήμεραμε τη Σομαλία,όπως
ενδιαφέρον: ενώ συχνά οι
φορά κάποια χαρακτηριστικάτων εκδόσεις Εστία 2003), που περιλαμβάνει
επισημαίνουν τα διεθνή ΜΜΕ.
λέξεις πειρατής και κουρσάρος Η σειρά ταινιών της Ντίσνεϊ «Οι
τα πρακτικά από το
πειρατών που έκτοτε τους ακολουθούν
χρησιμοποιούνται εναλλακτικά, πειρατές της Καραϊβικής», με
πρωταγωνιστή τον Τζόνι Ντεπ,
Γ Συμπόσιο Ιστορίας και Τέχνης
σχεδόν υποχρεωτικά:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
η αρχικήτους σημασία διαφέρει, αναβίωσε την τυπική εικόνα του
ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
το ξύλινοπόδι, ο παπαγάλοςστον που διοργάνωσε ο Μονεμβασιώτικος
καθώς πειρατής είναι αυτός που πειρατή και ήδη γαλουχεί μ'
Όμιλος τον Ιούλιοτου 1997.
Μπορεί σήμερα η πειρατεία να ώμο, τα τροπικά νησιά ή σι χάρ¬
ενεργείπρος ίδιον όφελος με στό- αυτήν μια νέα γενιά.

Τον τελευταίο καιρό
παρατηρείται μια
ραγδαία αύξηση των
πειρατικών επιδρομών
στα ανοιχτά της Σομαλίας,
στον κόλπο του
Άντεν. Με την αφορμή
αυτή ρίχνουμε μια ματιά
στο πανάρχαιο αυτό
φαινόμενο, στην προέλευση
της στερεότυπης
εικόνας που έχουμε για
τους πειρατές, στην
παρουσία τους στα έργα
τέχνης.
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