
331 Βυζάντιος  λεξικον σ. 136

Πειρατεία ίσον επιδρομή και στην ξηρά. 

Με αυτή την έννοια η μεγαλύτερη πράξη πειρατείας ήταν ο Τρωικός πόλεμος.  Οποίος πιστεύει ότι η 
αφορμή μη του Τρωικού πολέμου, η αρπαγή της Ελένης, ήταν και ή αιτία του πολέμου πλανάται πλάνη 
οικτρά.
Καμιά ομορφιά γυναίκας , κανένας όρκος δεν μπορεί να κάνει τόσους Έλληνες να ξεκινήσουν μια το σο 
μεγάλη εκστρατεία.   Το κίνητρο είναι η λεία δηλαδή η λεηλασία. 

Στον Τρωικό πόλεμο προσήλθαν, Βοιωτοί, Όρχομένιοι, Φωκεΐς, Λοκροί, Εΰβοεΐς, Αθηναίοι, Σαλαμίνιοι, 
Άργεΐοι, Μυκηναίοι, Λακεδαιμόνιοι, Πύλιοι, Άρκάδες, Ηλείοι , Δουλίχιοι, Κεφαλλήνες , Ιθακήσιοι, 
Αιτωλοί, Κρήτες, Ρόδιοι, Συμαΐοι, Κώοι, Μυρμιδόνες, Θεσσαλοί άπο την Φυλάκη, τις Φερές, τον 'Ολιζώ-
να, Αίνιδνες, Τρικκαΐοι, Όρμένιοι, Γυρτώνιοι καί Μαγνήτες. Εδώ ό Απολλόδωρος λέει για χίλια δέκα τρία 
πλοία, ό Όμηρος για χίλια εκατόν ενενήντα έξι.

Για την συμμέτοχη τόσων πολλών στην εκστρατεία, ό μύθος λέει τα έξης: "Όταν ό Τυνδάρεως, βασιλιάς 
της Σπάρτης, ανακοίνωσε ότι ήθελε να παντρέψει την κόρη του Ελένη, κατέφτασαν στην Σπάρτη 
υποψήφιοι γαμπροί από όλη την Ελλάδα.( Απολλόδωρος Γ'Χ 8,2 κ.έ.) Καθώς, λοιπόν, μας λέει ό 
Απολλόδωρος, ό Τυνδάρεως όταν είδε τόσους πολλούς φοβήθηκε μήπως όταν την πάρει ένας οι άλλοι 
επαναστατήσουν. Ό Οδυσσέας τότε πρότεινε στον Τυνδάρεω να δεσμεύσει τους υποψήφιους 
γαμπρούς με όρκο, ότι θα βοηθήσουν τον γαμπρό που θα επιλεγεί, αν κάποιος βλάψει τον γάμο του. 
Αυτοί δέχτηκαν.» επιλογή ευνόησε το Μενέλαο. Ό Οδυσσέας ζήτησε από τον Τυνδάρεω να 
μεσολαβήσει στον αδελφό του Ικάριο να νυμφευθεί την κόρη του Πηνελόπη. Ή Πηνελόπη ήταν 
εξαδέλφη της Ελένης.
Όταν ό Πάρις απήγαγε την Ελένη, όλοι έτρεξαν να συμπαρασταθούν στο Μενέλαο, σύμφωνα με τον 
όρκο που είχαν δώσει.

Αύτη ήταν ή μυθιστορηματική αιτία του Τρωικού πολέμου. Ή πραγματική αιτία ήταν οίκονομική.'Ή ή 
λεηλασία τής Τρωάδας ή και η απαλλαγή άπο τα εμπόδια που έβαζαν οί Τρώες στην διάβαση τών 
στενών.

Για πειρατεια αναφέρουν οι:
Στράβων, Geography, 14.5.2
Πλούταρχος, Βίος Πομπηιου, 30, 45
Achilles Tatius, Λευκιππος, Κλειτοφών κα

Αναφορές

"Piracy, in international law, is the crime of robbery, or other act of violence for private ends, on the 
high seas or in the air above the seas, committed by the captain or crew of a ship or aircraft outside the 
normal jurisdiction of any nation, and without authority from any government. The persons who engage 
in acts of piracy are called "pirates". International treaties and national legislation have sometimes 
applied the term "piracy" to attacks on the high seas authorized by a government, in violation of 
international law; to actions by insurgents acting for political purposes; or to violent acts on board a 
vessel under control of its officers."

πειρατεία
Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2012
5:14 πμ
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VI. [select] μυὸς ὦτα, v. μυοσωτίς. (Cf. Skt. mū´s, Lat. mūs, OHG., OE., ONorse mūs; the signf. muscle (IV 
supr.) belongs also to OHG., OE., ONorse mūs, Dutch muis, and to the Dim., Lat. musculus, cf. OSlav. 
myšica 'arm' (lit. 'little mouse'); cf. σμῦς.)

Ημερολ. Ναυ. Σαχτουρη

πειρ-α_τής , οῦ, ὁ, 
A. brigand, Plb.4.3.8, LXX Jb. 16.10(9) ; esp. pirate, Plb.4.6.1, Supp.Epigr.3.378B11 (Delph., ii/i B.C.), Str. 
14.3.2, Plu.Luc.2,13, etc. : later word for λῃστής, Ammon.p.109 V.
Henry George Liddell. Robert Scott. A Greek-English Lexicon. revised and augmented throughout by. Sir 
Henry Stuart Jones. with the assistance of. Roderick McKenzie. Oxford. Clarendon Press. 1940. 

Pasted from <http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.04.0057:entry=peirath/s> 
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    Materials

πειράω , Il.8.8, etc. : impf.
A. “ἐπείρων” Th.4.25 : fut. -άσω [α_] ib.9, 43 : aor. “ἐπείρα_σα” S.OC1276, Ar.Eq.517, 
Th.6.54 : pf. “πεπείρα_κα” Luc.Am.26 :—Pass., aor. ἐπειράθην [α_] Th.6.54; cf. πειράζω.
B. more freq. in Med. πειράομαι , Il.2.193, 24.390, etc. : fut. -άσομαι [α_] S.OC959, etc.; 
Dor. 2pl. “πειρασεῖσθε” Ar.Ach.743, cf. Hippod. ap. Stob.4.1.94; later “πειρα_θήσομαι” 
Gp.12.13.12 : aor. ἐπειρα_σάμην, Ion. ἐπειρησάμην, Od.8.120, Hdt.7.135, Th.2.44,al.; 
but aor. Pass. ἐπειρήθην, Att. ἐπειράθην [α_], found in med. sense, Il.19.384, al., 
Hdt.3.152,al., Th.2.5 (v.l.), 33, 6.92, and in later Prose : pf. πεπείρα_μαι, Ion. -ημαι, 
Od.3.23, Pi.Fr.110, Hdt.9.46, S.Fr.584, Antipho 5.1, etc. : 3pl. plpf. “ἐπεπείραντο” 
D.C.Fr.24.3, Ion. “ἐπεπειρέατο” Hdt. 7.125. (From πεῖρα.)
A. Act., attempt, endeavour, try, c. inf., “μήτε τις . . πειράτω διακέρσαι ἐμὸν ἔπος” 

Il.8.8; “πειρήσω （δύναμαι） φηλητέων ὄρχαμος εἶναι” h.Merc. 175; “π. ἐς τὴν 

Μηδικὴν ἐσβάλλειν” Hdt.6.84, cf. Ar.V.1025, al. : folld. by ὡς . . , Il.4.66, Od.2.316, etc.; 
by ὅπως . . , 4.545 : c. Adj. neut., “πολλὰ πειρῶντες” Th.6.38; “πάντα” Plu. 2.1122b : 
with inf. understood, Th.7.32.
II. c. gen. pers., make trial of one, μή μευ πειράτω, for the purpose of persuading, 
Il.9.345, cf. 24.433; of things, “τευχέων” A.R.3.1249 : in hostile sense, make an attempt 
on, “μήλων πειρήσοντα” Il.12.301, Od.6.134; οὐ πειρᾶν τῆς πόλιος, πρὶν . . Hdt.6.82; “π. 
τοῦ χωρίου” Th.1.61; “Νισαίας” Id.4.70; “ἀλλήλων” Id.7.38; “νυμφείας εὐνᾶς” Pi.N.5.30.
III. abs., ναυσὶ π. make an attempt by sea, Th.4.25; π. ἐπὶ τὴν κώμην ib.43.
IV. c. acc. rei, experience, “τύχης ἐπήρειαν” Luc.Am.46.
2. c. acc. pers., make an attempt on a woman's honour, Ar.Eq.517 (ubiv. Sch.), Pl. 150, 
1067, Lys.1.12, X. Cyr.5.2.28, etc. :—Pass., “πειραθεὶς ὁ Ἁρμόδιος ὑπὸ Ἱππάρχου” 
Th.6.54, cf. Pl. Phdr.227c ; v. infr. B. IV, cf. “πεῖρα” 11.
B. more freq. in Med., c. inf., try to do, Il.4.5, Hdt.5.71, 6.138, al., Ar.Pl.459, X.Oec.6.2, 
Lys. 12.64, Isoc.3.41, Pl. Tht. 186b : c. fut. inf., J.AJ17.8.4 : the inf. is sts. understood, 
πειρήσεται (sc. ἀλύξαι) Od.4.417 : folld. by εἰ, Il.13.806, Pl.Phd.95b; “πειρήσεται αἴ κε 
θέῃσιν” Il.18.601; by ἐάν or ἄν, A.Pr.327, Pl.Lg.638e; by μὴ . . , lest . . , Od.21.394; by 
ὅπως . . , X.An.3.2.3 : c. part., freq. in Hdt., “ἐπειρᾶτο ἐπιών” 1.77; προσβαίνων ib.84; 
“π. βιώμενοι” 4.139; “π. ἀποσχίζων” 6.9, cf. 5,50, 7.139, al.; “π. σκοπῶν” Pl. Tht. 
190e<*> c. neut. Adj., τὰ μεγάλα καὶ τὰ μικρὰ π. X.Cyr.1.5.14.
II. most freq. (V.A. 11) c. gen.,
1. c. gen. pers., make trial of one, Il.10.444, Od.13.336, etc.; νῦν σεῦ, ξεῖνε, ὀΐω 
πειρήσεσθαι, εἰ . . 19.215; “ἕο αὐτοῦ ἐν ἔντεσι . . εἰ οἷ ἐφαρμόσσειε” Il.19.384; with 
gen. not expressed, “ἔπεσιν πειρήσομαι” 2.73 ; ἦ πρῶτ᾽ ἐξερέοιτο ἕκαστά τε πειρήσαιτο 

test him in each particular, Od.4.119 (v.l. μυθήσαιτο） ; π. θεοῦ make trial of, tempt a 
god, Hdt.6.86. γ , cf. A.Ag. 1663 (troch.) : in hostile sense, “πρὶν πειρήσαιτ᾽ Ἀχιλῆος” 
Il.21.580 (with acc. cogn. added “ἀέθλους . . ἐπειρήσαντ᾽ Ὀδυσῆος” Od.8.23) : freq. in 
Hdt., esp. ἀλλήλων πειρᾶσθαι, as “ἐπειρῶντο κατὰ τὸ ἰσχυρὸν ἀλλήλων” 1.76; 
“πειρᾶσθέ μου γυναικὸς ὡς ἀφράσμονος” A.Ag. 1401, etc.; π. τῆς Πελοποννήσου make 
an attempt on it, Hdt.8.100; “π. τοῦ τείχους” Th.2.81.
2. c. gen. rei, make proof or trial of . . , “σθένεος” Il. 15.359; “ἥβης” 23.432; χειρῶν καὶ 
σθένεος π., ἢ . . ἦ . . Od. 21.282; try one's chance at or in a work or contest, “ἔργου” 
18.369; ἀέθλου, ἀέθλων, Il.23.707, Od. 8.100, etc.; παλαιμοσύνης ib. 126; make proof 
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18.369; ἀέθλου, ἀέθλων, Il.23.707, Od. 8.100, etc.; παλαιμοσύνης ib. 126; make proof 
of, try a weapon, “τόξου” 21.159,180; νευρῆς ib.410 (but [ὀϊστοί,] τῶν τάχ᾽ ἔμελλον 
πειρήσεσθαι arrows whose force they were soon to make trial of, i. e.feel, ib. 418); also, 
make proof of, have experience of, esp. in pf. Pass., first in Hes., “νηῶν” Op.660 ; “οὐ 
πεπειρημένοι πρότερον [οἱ] Αἰγύπτιοι Ἑλλήνων” Hdt.4.159, cf. Pl.Phd.118; 
πειρασάμενος ἀγαθῶν, δουλείας, Th.2.44, 5.69, cf. Antipho 5.1; “κακῶν” D.18.253; 
ὀρφανίας π., i.e. to be an orphan, Phalar. Ep.49; but π. τινὸς μετρίου find him moderate 
by experience or on trial, Plu. Aem.8, cf. Arat.43; also, πεπείρανται ὅτι . . Lys.27.2.
3. abs., try one's fortune, try the chances of war, “αἴ κε θεὸς πειρώμενος ἐνθάδ᾽ ἵκηται” 
Il.5.129 ; πειρώμενος ἢ ἐν ἀέθλῳ ἠὲ καὶ ἐν πολέμῳ making trial of one's powers, 
16.590; Ἕκτορι πειρηθῆναι ἀντιβίην, ἢ . . ἦ . . to try one's fortune against him, 21.225; 
περὶ δ᾽ αὐτῆς πειρηθήτω (sc. τῆς ἵππου) let him try for her, as a prize, 23.553.
III. make a trial or put a matter to the test, “ἐν σοὶ πειρώμεθα” Pl.Phlb.21a : c. dat. 
modi, “ἐγχείῃ πειρήσομαι” Il.5.279; ἐπειρήσαντο πόδεσσι tried their luck in the foot-
race, Od.8.120, cf. 205; “σφαίρῃ” 8.377; also π. σὺν ἔντεσι, σὺν τεύχεσι π., Il.5.220, 
11.386 : but in pf., οὐδέ τί πω μύθοισι πεπείρημαι I have not tried myself, have not 
found my skill, in words, Od.3.23 : abs., “ὁ πειραθεὶς πιστεύσει” X.Eq.Mag.1.16 ; 
πεπειραμένος σαφῶς οἶδα by experience, Id.Hier.2.6.
IV. c. acc. pers., make an attempt on (V.A.IV.2), “Διὸς ἄκοιτιν” Pi.P.2.34.

Henry George Liddell. Robert Scott. A Greek-English Lexicon. revised and augmented throughout by. Sir Henry Stuart Jones. with the 

assistance of. Roderick McKenzie. Oxford. Clarendon Press. 1940. 

Η Μπαρμπαριά (Αλγερία, Μαρόκο, Τυνησία, Λιβύη) είναι η χώρα των 
Βερβερίνων και κέντρο δουλεμπορίου καθ΄ όλο τον Μεσαίωνα.  Τόπος 
δηλαδή τελείως δυσάρεστος για επίσκεψη. Το "μπαρμπας" σημαίνει 
γενειοφόρος, βαρβάτος και αρχικά δεν ήταν καθόλου υποτιμητικό γιατί 
σήμαινε τον σεβάσμιο άνθρωπο αυτό που μας στηρίζει.
Φρ. Εχει μπαρμπα στην  Κορώνη. 
        Που νάχεις το θεό μπάρμπα. 
επειδή αφορά όμως ηλικιωμένο άνθρωπο απέκτησε και υποτιμητικό 
χαρακτήρα. Ο προσφωνούμενος ως μπάρμπας στέλνει με τον αντίλογο 
τον αγενή συνομιλητή του να πουληθεί δούλος στην Μπαρμπαριά και 
στο Τούνεζι (Τυνησία). Αν και το Τουνεζι είναι υποσύνολο της 
Μπαρμπαριάς εκφέρεται συχνά μαζί, Πρβλ. το ρεμπέτικο "στο Τούνεζι 
στην Μπαρμπαριά μας έπιασε κακοκαιριά".

ΟΙ ΣΚΛΑΒΟΙ ΤΩ ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΣΣΩ

Ήλιε, που βγαίνεις το ταχύ, 'ς ούλον τον κόσμο δούδεις,
'ς ούλον τον κόσμ' ανάτειλε, 'ς ούλην την οικουμένη,
'ς τω Μπαρμπαρέσσω τοις αυλαίς, ήλιε, μην ανατείλης,
κι' αν ανατείλης, ήλιε μου, να γοργοβασιλέψης,
γιατ' έχουν σκλάβους έμορφους, πολλά παραπονιάρους,
και θα γραθού οι γιαχτίδες σου που τω σκλαβώ τα δάκρυα.

Στίχοι: Βασίλης Τσιτσάνης, Βλάχος
Μουσική: Βασίλης Τσιτσάνης, Βλάχος
Πρώτη εκτέλεση: Μαρίκα Νίνου & Άννα Χρυσάφη ( Ντουέτο )

Ανάθεμα σε θάλασσα
που κάνεις ώρες-ώρες
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που κάνεις ώρες-ώρες
να κλαίνε χήρες κι ορφανά
και μάνες μαυροφόρες

Στο Τούνεζι, στη Μπαρμπαριά,
μας έπιασε κακοκαιριά

Αναθεμά σε θάλασσα
κανένα δεν αφήνεις
λεβέντες παίρνεις διαλεχτούς
και πίσω δεν τους δίνεις

Στα αγριεμένα κύματα
στη μαύρη αγκαλιά σου
του κόσμου πήρες
τα παιδιά και τα 'κανες δικά σου

Νανούρισμα για μωρά και γέρους      

Στίχοι: Νίκος Καββαδίας
Μουσική: Μαρίζα Κωχ
Πρώτη εκτέλεση: Μαρίζα Κωχ

Πρώτη μέρα του Μαγιού
πάει το clipper του τσαγιού.
Να προλάβει τη Σαγκάη,
να φορτώσει το άσπρο τσάι.

Μα στου νότου τα νησιά,
στο στενό του Μακασάρ,
το κουρσεύουν πειρατές,
και δε γύρισε ποτές.

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

Μα ένας Κεφαλλονίτης,
κει οπίσω απ' τη Δολίχα,
τραμπάκουλο αρματώνει
και το βαφτίζει "Τρίχα".

Καβατζάρει το Σχινάρι,
τονε κλαίγαν κι οι γαϊδάροι.
Βγαίνει από τη Τζιμπεράλτα
δίχως μπούσουλα και χάρτα.

Όξω απ' τη Μαδαγασκάρη
ο καιρός έχει λασκάρει.
Κατεβάζει τα πινά του
και ψειρίζει τ' αχαμνά του.
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Τονε πιάνουνε κουρσάροι
μα τους τάραξε στο ζάρι.
Μαχαιρώνει τη χελώνα
και ξορκίζει τον κυκλώνα.

Αριβάρει στο Μακάο
μ' ένα φόρτωμα κακάο.
Όμως βρέθηκε στ' αμπάρι
όλο φούντα και μπουμπάρι.

Αφού το μοσχοπούλησε
στη λίρα κολυμπάει,
τσου χαιρετάει κινέζικα
και παει για τη Μπομπάη.

Τονε πιάνουν Μουσουλμάνοι
του φορέσανε καφτάνι,
τον βαφτίζουν Μουχαμέτη
και του κάνουνε σουνέτι.

Τσου μαθαίνει σκορδαλιά
και τον κάνουν βασιλιά.
Το 'σκασε νύχτα με μουσώνα
μ' όλο το βιός σε μιά κασώνα.

Το μωρό μας με κλωτσάει,
τι θα γίνει με το τσάι;
Πνίξε πια τον βασιλιά.
Α! Το πίνουν οι Κινέζοι
σιωπηλοί γουλιά-γουλιά.

FATA MORGANA

Θα μεταλάβω  με νερό θαλασσινό
στάλα τη στάλα συναγμένο απ' το κορμί σου
σε τάσι αρχαίο, μπακιρένιο αλγερινό,
πού κοινωνούσαν πειρατές πριν πολεμήσου[ν].

Άγνωστο για πια παραδοσιακή τελετή μιλάει ο Ποιητής.
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Πειρατεία άλλου τύπου

ΡΟΥΦΙΝΟΣ

Λέμβιον, ή δ' έτερα Κερκούριον, αί δυ έταίραι
αίέν έφορμούσιν τώ Σαμίων λιμένι.
Αλλά, νέοι, πανδημί τά ληστρικά της Αφροδίτης
φεύγεθ'· ό συμμίξας και καταδύς πίεται.

Η Λέμβιον και η Κερκούριον, οι δυο εταίρες,
παρέα άραξαν και όρισαν ορμητήριο τους
το λιμάνι της Σάμου.
Ας αποφεύγετε, όλα τ' αγόρια, τις κουρσάρισσες της Αφροδίτης

Τα υποκοριστικά ονόματα  των δύο εταίρων προέρχονται από τη ναυτική
ορολογία (λέμβος: βάρκα , κέκρουρος: ελαφρό πλοίο, καραβάκι),

όποιος μπλέξει μαζί τους βουλιάζει και πνίγεται.

Φωνή τούς ήρτ' άπ' ουρανού κι άπ' 'Αρχαγγέλου στόμα:
-'Εσείς τρώτε καΙ πίνετε, κι οί Τούρκοι σάς κουρσεύουνα

παίρνουν τ' Άλέζη δυό παιδιά, τού Κωσταντή τή μάνα, 
καί τού μικρού Βλασιόπουλου πήραν τήν άδερψή του.

α] Σε άλλη παραλλαγή "και πίσω σας κουρσεύουν". Λογικοτερο! 
Οι Τουρκοι δεν εκούρσευαν: φορολογούσαν.
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