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ΠΡΟΛΟΓΟΣ-ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
 
Όταν ήρθε η ώρα να επιλέξω το θέμα της παρούσας εργασίας είχα ήδη 
παρακολουθήσει το μεταπτυχιακό μάθημα για την ιστορία της πειρατείας, του 
καθηγητή Βασίλη Γούναρη. Έκρινα πως η ναυτική ιστορία ήταν μια ιδιαιτέρως 
ενδιαφέρουσα θεματική. Ο ίδιος καθηγητής μου πρότεινε να επιλέξω ένα ειδικό θέμα 
που να περιλαμβάνει τις τρεις καθημερινές μου ενασχολήσεις, τα γαλλικά, την 
Ιστορία και τα κόμικς. Έψαξα λοιπόν για μια θεματική που να περιέχει τα τρία 
στοιχεία και, μετά από διάφορες προτάσεις, κατέληξα στους γάλλους κουρσάρους, οι 
οποίοι είχαν ικανή παρουσία στα γαλλόφωνα κόμικς. Έτσι δικαιολογείται και η 
ανορθογραφία στον υπότιτλο της παρούσας εργασίας: Η «κομική αποτύπωση» 
προέρχεται από τα κόμικς και όχι από την κωμωδία. 

Πρωταρχικός στόχος της παρούσας εργασίας λοιπόν, είναι να σχολιάσει 
πολύπλευρα το κουρσάρικο φαινόμενο όπως αυτό καταγράφεται στα γαλλόφωνα 
κόμικς. Πως και γιατί οι γάλλοι και βέλγοι κομικογράφοι παρουσίαζαν, και 
παρουσιάζουν έως και τις μέρες μας, τους κουρσάρους στις εικονογραφημένες 
ιστορίες τους; Όμως για να σχολιαστούν οι κουρσάροι στα γαλλόφωνα κόμικς, 
έπρεπε πρώτα να οριστεί τι θα πει «κουρσάρος» και να διαχωριστεί κάθετα από τον 
πειρατή. Η ανάγκη αυτή ήταν ακόμη μεγαλύτερη για τα ελληνικά δεδομένα, καθώς το 
ελληνόφωνο κοινό συγχέει συστηματικά τις έννοιες «πειρατής» και «κουρσάρος», 
σύγχυση που ενδεχομένως προκαλείται από τη μαζική κουλτούρα του 
κινηματογράφου, της λαϊκής λογοτεχνίας, των κόμικς και της βιομηχανίας 
παιχνιδιών. Κι εγώ ο ίδιος, πριν παρακολουθήσω το σχετικό μάθημα, είχα θολή 
εικόνα για το ζήτημα και θεωρούσα τον κουρσάρο ταυτόσημο του πειρατή.  

Το πρώτο μέρος της εργασίας ασχολείται με τη ρητή διάκριση πειρατών από 
κουρσάρους και τον τρόπο λειτουργίας τους, τουλάχιστον στη Δυτική Ευρώπη και 
για την περίοδο από τον 17ο αιώνα και μετά. Για να γίνει καλύτερα κατανοητό το 
φαινόμενο και η ιδιαίτερη σημασία του Γαλλία, κρίθηκε αναγκαία μια ιστορική 
αναδρομή στην ιστορία του κούρσου, από την εποχή που άρχισε να ορίζεται ρητώς σε 
νομικό επίπεδο και να τυποποιείται στις δυτικοευρωπαϊκές θάλασσες, από τον 16ο 
έως την κατάργηση του, στα τέλη του 19ου αιώνα. Μετά τη γενική ιστορία του 
ευρωπαϊκού κούρσου, μελετάται  ακροθιγώς η ιστορία του γαλλικού κούρσου, για 
την περίοδο του λεγόμενου Β´ Εκατονταετούς Πολέμου (1689-1815), με έμφαση στην 
πρώτη περίοδο, μεταξύ 1689-1714, όπου εντοπίζεται, κατά ακαδημαϊκή ομολογία, η 
μέγιστη ακμή του.  

Έχοντας περιγράψει το γενικό ιστορικό πλαίσιο, μπορούσα να προχωρήσω 
στο σχολιασμό των κόμικς. Το δεύτερο μέρος της εργασίας περιγράφει τέσσερεις 
γαλλόφωνες σειρές εικονογραφημένων, εστιάζοντας στον τρόπο που παρουσιάζονται 
οι κουρσάροι και κατά πόσο αυτοί συγχέονται με τους πειρατές. Τέλος, στις 
συμπερασματικές παρατηρήσεις επιχείρησα να απαντήσω σε ευρύτερα ερωτήματα 
όπως: Οι γάλλοι κομικογράφοι έχουν συναίσθηση, έστω αόριστη, του ιστορικού 
φαινομένου «κούρσο» που περιγράφουν στις σελίδες τους και της ιστορικής του 
βαρύτητας; Πρόκειται για ιστορικές ή για ανιστόρητες αναπαραστάσεις; Σε ποια 
εποχή και ποια περιοχή τοποθετείται η δράση της κάθε σειράς; Οι ήρωες 
αναπαρίστανται με ρεαλισμό ή με φαντασία; Ποια η σχέση τους με την εξουσία; Ποια 
η σχέση τους με το γυναικείο φύλο ή με τις άλλες φυλές; Πέρα όμως από την 
τυπολογική αυτή ανάλυση, από που εμπνέονται περισσότερο οι δημιουργοί για να 
σκιαγραφήσουν τους κουρσάρους; Από την Ιστορία ή τη μαζική κουλτούρα, 
παλαιότερη (λαϊκή λογοτεχνία και μουσική παράδοση) και νεότερη 
(κινηματογράφος); Γιατί επιλέγουν αυτή τη θεματική και με ποια πρόθεση 
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προσεγγίζουν το αφηγηματικό υλικό τους; Τα συμπεράσματα που προκύπτουν, δεν 
είναι τελικά και πλήρη. Η παρούσα εργασία αποτελεί μόνο μια πρώτη προσέγγιση 
των παραπάνω ερωτημάτων, που οφείλει να εμπλουτιστεί, διευρύνοντας το 
ερευνητικό δείγμα της με άλλες σειρές κόμικς, σχετικές με το θέμα του κούρσου και 
της ναυτικής ιστορίας γενικότερα. 

Τέλος, οφείλω να ευχαριστήσω ορισμένους ανθρώπους: Εκτός από τον 
επιβλέποντα καθηγητή, κο Γούναρη, εμπνευστή της εργασίας και πλοηγό (ο όρος 
ταιριάζει γάντι σε μια έρευνα ναυτικής ιστορίας), πρέπει να ευχαριστήσω τους 
στενούς μου φίλους, οι οποίοι υπέμεναν την γκρίνια μου, για όσο συνέτασσα το 
παρόν κείμενο. Η συμπαράσταση και οι παραινέσεις της Ιωάννας, της Μίκας, του 
Κώστα, του Φώτη και της Στέλας, της Άννας και της Διονυσίας υπήρξαν 
καταλυτικές. Χρωστάω επίσης ένα ειδικό ευχαριστώ στην Πηνελόπη, η οποία, 
παραχωρώντας μου το σπίτι της για ένα ικανό διάστημα, μου επέτρεψε να καλύψω 
αλματωδώς μεγάλο μέρος της ύλης. Σε ό,τι αφορά την εν λόγω ύλη, χρωστώ τρεις 
ευχαριστίες: Οι πρώτες αφορούν το προσωπικό της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του 
ΑΠΘ, που στωικά με προμήθευσε με τα πρώτα βιβλία που χρειαζόμουν, μέσω 
διαδανεισμού. Οι δεύτερες οφείλονται στο ζεύγος Γιάννη Σκούφη και Odile Bréhier, 
οι οποίοι με προμήθευσαν, αλλά και πρότειναν, μέσω του γαλλόφωνου 
«Λεξικοπωλείου» τους, κάποια άλλα ιστορικά συγγράμματα που απαρτίζουν τη 
βιβλιογραφία μου. Οι τελευταίες ευχαριστίες πάνε στον Κωνσταντίνο Θεοδωρίδη, ο 
οποίος, κινούμενος στο ακαδημαϊκό περιβάλλον της Ολλανδίας και αφού 
ενημερώθηκε από τον επόπτη μου για το τι ακριβώς χρειαζόμουν, βρήκε, 
φωτογράφισε και μου απέστειλε πλήθος ιστορικών άρθρων και βιβλίων, με τα οποία 
συμπλήρωσα οριστικά την επιστημονική βιβλιογραφία μου. Χωρίς τη βοήθεια όλων 
των παραπάνω δεν θα είχαν γραφτεί οι παρακάτω σελίδες. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΕΡΟΣ Ι:  
Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α:  
ΚΟΥΡΣΑΡΟΙ Ή ΠΕΙΡΑΤΕΣ; 

 
1 – Πειρατές και κουρσάροι 

 
Προκειμένου να ερευνηθεί το ιστορικό φαινόμενο του κούρσου στη Γαλλία κατά την 
περίοδο 1688-1815, πρέπει πρώτα να οριστεί τι θα πει «κούρσο» και «κουρσάρος», 
ώστε να γίνουν κατανοητές βασικές παράμετροι αυτού του φαινομένου.  
Το γαλλικό λεξικό Le Petit Robert παραθέτει τα εξής λήμματα για τους υπό εξέταση 
όρους:  
 

ΚΟΥΡΣΟ […] 4. Ναυτικός όρος. Περιπλάνηση στη χώρα, τη θάλασσα με 
σκοπό τη λεηλασία. Συνών. επιδρομή. Πόλεμος του κούρσου, κουρσεύω (βλ. 
κουρσάρος).1  
ΚΟΥΡΣΑΡΟΣ 1. Πλοίο οπλισμένο για κούρσο από ιδιώτες, με άδεια της 
κυβέρνησης. – Ο καπετάνιος που διοικούσε αυτό το πλοίο. 2. Τυχοδιώκτης, 
πειρατής. Συνών. μπουκανιέρος, φλιμπουστιέρος.2 

 
Τα παραπάνω λήμματα είναι αντιπροσωπευτικά μιας ιστορικής πραγματικότητας 
όντως συγκεχυμένης, η όποια θα διασαφηνιστεί αμέσως. Σύμφωνα με αυτά, 
«κουρσάροι» καλούνταν οι καπετάνιοι ή και τα ίδια τα πλοία που εκτελούσαν 
«κούρσο» με άδεια της κυβέρνησης τους. Ωστόσο, δευτερευόντως, το λεξικό ταυτίζει 
τους κουρσάρους με τους πειρατές, κοινούς ληστές των θαλασσών, πράγμα λογικό, 
αφού το κούρσο ορίζεται ως λεηλασία σε στεριά ή θάλασσα. Σε αυτό το σημείο 
προκαλείται μια σύγχυση.   

Εάν ο κουρσάρος ταυτιζόταν με τον πειρατή, όπως καταγράφεται, τότε 
ασφαλώς και θα λεηλατούσε και θα λήστευε. Όμως σε πρώτο χρόνο, αναφέρεται 
ρητώς ότι το πλοίο και ο καπετάνιος του έφεραν την άδεια της κυβερνήσεως, 
εκτελούσαν δηλαδή νόμιμες δραστηριότητες. Είναι δυνατόν η ληστεία και η 
λεηλασία να συγκαταλέγονται σε αυτές;  

Δεν πρόκειται για ένα απλό λεξικογραφικό πρόβλημα. Πειρατές και 
κουρσάροι πράγματι συγχέονταν κατά το παρελθόν και θεωρούνταν έννοιες 
ταυτόσημες, με ελάχιστες διαφορές που να αξίζουν επισήμανσης. Μια από αυτές 
ήταν η άδεια της κυβέρνησης, δηλαδή η νομική κάλυψη, η νομιμοποίηση που ένα 
κράτος προσέφερε στους κουρσάρους μέσω ενός έγγραφου πιστοποιητικού. 

Ο πειρατής είναι ένας ληστής των θαλασσών. Είναι λοιπόν ένας παράνομος, 
λειτουργεί ως στοιχείο εκτός κοινωνίας και σε βάρος της, με δικό της κόστος, 
ληστεύοντας τα μέλη της. Το πειρατικό πλοίο έχει οπλιστεί για πόλεμο από παράνομα 
άτομα και δεν φέρει τη σημαία κάποιου διεθνώς αναγνωρισμένου εθνικώς κυρίαρχου 
κράτους (π.χ. της Βρετανίας ή της Γαλλίας). Έχει ως αποκλειστικό στόχο την επίθεση 
και λαφυραγώγηση κάθε πλοίου που πέφτει στο διάβα του, ανεξαρτήτως σημαίας, 
κατά παράβαση κάθε κανόνα φυσικού ή ανθρωπίνου δικαίου. Όπως συνόψιζε 
άλλωστε και το γαλλικό διάταγμα του 1484, πειρατεία είναι «μια ιδιωτικής 
πρωτοβουλίας εκστρατεία για επίθεση πλοίων χωρίς διάκριση και για ιδιοποίηση των 
λαφύρων χωρίς έλεγχο».3 

                                                 
1 Μετάφραση του γράφοντος. Για το πρωτότυπο λήμμα «κούρσο», βλ. Nouveau Petit Robert, Paris: 
Dictionnaires Le Robert, 2002, σ. 576. 
2 Στο ίδιο, σ. 558. 
3 Caroline Darricau-Lugat, “La course basque et bayonnaise au XVIIe siècle (1663-1698) d’après les 
registres de l’amirauté de Bayonne”, Revue Historique, 290.2 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος, 1993), 394.  
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Οι θεμελιώδεις συνιστώσες που όριζαν ανέκαθεν την πειρατεία ήσαν οι εξής: 
ο εξοπλισμός ενός πλοίου για πόλεμο άνευ άδειας κάποιου εθνικώς κυρίαρχου 
κράτους με μοναδικό σκοπό τη ληστεία. Νομικώς μάλιστα, σε περίπτωση που ένας 
πειρατής αποβιβαζόταν σε στέρεα γη για να συνεχίσει ή να επεκτείνει τις παράνομες 
δραστηριότητες του, εάν συλλαμβανόταν, θα δικαζόταν για ληστεία και όχι για 
πειρατεία. Η συγκεκριμένη εξίσωση ληστή και πειρατή είναι εύγλωττη.4  
 Εφ’ όσον συλλαμβανόταν και καταδικαζόταν για τις παράνομες πράξεις του, 
ο πειρατής τιμωρούνταν. Κατά τους Νεότερους Χρόνους (1492-1789),5 η ποινή ήταν 
η εσχάτη. Ο πειρατής, ακριβώς όπως και ο «ληστής των μεγάλων δρόμων»,6 
θανατωνόταν, συχνά διά βασανιστηρίων. Στη Γαλλία εκτελείτο με το «μαρτύριο του 
τροχού» ή, αργότερα, διά απαγχονισμού.7  

Ωστόσο, τα παραπάνω αφορούν τη λεγόμενη «απόλυτη ή οικουμενική 
πειρατεία», για την οποία συμφωνούσαν νομικώς όλα τα κράτη. Αυτό εμμέσως 
συνεπάγεται ότι υπήρχε και μια «σχετική ή κατ’ αναλογία πειρατεία». Αυτή 
συνίστατο σε πράξεις που δεν αναγνωρίζονταν διεθνώς ως πειρατικές, κι ως εκ 
τούτου αντιμετωπίζονταν διαφορετικά από κράτος σε κράτος. Εύγλωττο παράδειγμα 
των αρχών του 19ου αιώνα: Βάσει κανονισμού της 2ης πραιριάλ έτους XI,8 κάθε 
καπετάνιος που αποδεδειγμένα διεξήγε κούρσο υπό διαφορετικές εθνικές σημαίες, 
διωκόταν και δικαζόταν ως πειρατής. Τουτέστιν, βάσει της γαλλικής νομοθεσίας, 
ένας κουρσάρος, κατά τα άλλα νόμιμος, μπορούσε να χαρακτηριστεί ως «κατ’ 
αναλογία πειρατής», δηλαδή να εκπέσει στο επίπεδο κοινού πειρατή και να δικαστεί 
ως τέτοιος, επειδή είχε προσφέρει τις κουρσάρικες υπηρεσίες του σε διαφορετικά 
κράτη.9  

Εντούτοις, αυτή η περίπτωση εξίσωσης κουρσάρου με πειρατή σημαίνει ότι 
δεν ήσαν ίδιοι! Ο κουρσάρος, όπως και ο πειρατής, διέθετε ένα πλοίο οπλισμένο για 
πόλεμο, περιέτρεχε τις θάλασσες και επιτίθετο σε πλοία. Εδώ όμως σταματούν 
οριστικώς οι ομοιότητες τους. 

Ο κουρσάρος, αντίθετα με τον πειρατή, διέθετε την προαναφερθείσα επίσημη 
άδεια, ένα απολύτως νόμιμο κρατικό έγγραφο, το λεγόμενο στα γαλλικά lettre de 
marque.10 Το έγγραφο αυτό εξουσιοδοτούσε τον κάτοχο του να οπλίσει ένα σκάφος 
με έξοδα ιδιωτών και πλήρωμα της επιλογής του, προκειμένου να επιτίθεται σε πλοία· 
όχι όμως οποιαδήποτε πλοία και όχι όποτε αυτός ήθελε. Όφειλε να κουρσεύει (η λέξη 
αρμόζει τέλεια στην περίσταση) πλοία που έφεραν εχθρική σημαία και μάλιστα για 
ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα (συνήθως μερικούς μήνες).  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι ήδη από τα 1694, το Λεξικό της Γαλλικής 
Ακαδημίας όριζε το κούρσο ως εξής: «Εχθρική ενέργεια που τελείται οργώνοντας τις 
θάλασσες, ή μπαίνοντας στην εχθρική χώρα».11 Για να υπάρχει κουρσάρικη 
δραστηριότητα έπρεπε να υπάρχει πολεμική σύρραξη.12 Κουρσάρος ο οποίος 
χτυπούσε πλοίο εχθρικού κράτους σε περίοδο ειρήνης (π.χ. γαλλικό πλοίο που 

                                                 
4 Florence Le Guellaff, Armements en course et droit des prises maritimes: 1792-1856, Nancy: Presses 
universitaires de Nancy, 1999, σ. 40-41. 
5 Η παρούσα εργασία κινείται στο πλαίσιο της γαλλικής ιστοριογραφίας, σύμφωνα με την οποία η 
Νεότερη Ιστορία λήγει στα 1789, με τη Γαλλική Επανάσταση.  
6 Highwayman στα αγγλικά, bandit de grand chemin στα γαλλικά.  
7 Le Guellaff, ó.π., σ. 44-46. 
8 Του Επαναστατικού Ημερολογίου, που αντιστοιχεί στις 22 Μαΐου 1803 του Γρηγοριανού.  
9 Le Guellaff, ó.π., σ. 41-42.  
10 Στα αγγλικά, λεγόταν letter of marque. Βλ. παράρτημα, εικόνες 1 – Letters of marque.  
11 Le Guellaff, ó.π., σ. 46-48.  
12 Jean-François Jacq, L'âge d'or des corsaires, 1643-1815 / Morlaix – Paimpol – Bréhat – Binic, 
Rennes: Editions Apogée, 2011, σ. 54. 
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επετέθη σε αγγλικό πλοίο στα 1715, οπότε τα δυο κράτη είχαν ήδη ειρηνεύσει από τα 
1713), μπορούσε δυνητικά να χαρακτηριστεί ως πειρατής.  

Ωστόσο, το κράτος μπορούσε να προσφέρει νομιμοποίηση σε κουρσάρους του 
ακόμη και σε περιόδους ειρήνης, κατά την οποία οι πειρατές συνέχιζαν να οργώνουν 
τις θάλασσες και να ρημάζουν τα εμπορικά πλοία ανεξαρτήτως σημαίας. Κάθε εθνικό 
ναυτικό της εποχής (πολεμικό και εμπορικό) ήθελε να καταπολεμήσει αυτή τη διεθνή 
μάστιγα. Επομένως, οποιοδήποτε πλοίο μπορούσε να εφοδιαστεί με ένα letter of 
marque που θα νομιμοποιούσε ανάληψη τυχούσας πολεμικής ενέργειας εναντίον 
πειρατικών πλοίων που θα έπεφταν στο διάβα του13. 

Υπήρχαν όμως και οι περίοδοι «σχετικής ειρήνης», κατά τις οποίες δεν είχε 
κηρυχτεί επισήμως πόλεμος, υπήρχε όμως μια συνεχής ανησυχία και αψιμαχίες 
μεταξύ αντιπάλων. Στις αρχές των νεότερων χρόνων, «σχετική ειρήνη» επικρατούσε 
σχεδόν μονίμως μεταξύ των δυτικοευρωπαϊκών χωρών και των βορειοαφρικανικών 
αυτόνομων επαρχιών του Σουλτάνου, που αποτελούσαν διαρκή ενόχληση για το 
ευρωπαϊκό εμπόριο στη Μεσόγειο και τον Ατλαντικό. Τα ευρωπαϊκά κράτη 
χορηγούσαν συχνά letters of marque στα εμπορικά τους πλοία εναντίον των 
«Βερβερίνων», π.χ. στα 1665, έτος «σχετικής ειρήνης», δυο εμπορικά πλοία της 
γαλλική Bayonne έλαβαν lettres de marque με στόχο ακριβώς τους βερβερίνους 
πειρατές.14  

Γίνεται λοιπόν σαφές ότι πειρατές και κουρσάροι διέφεραν ριζικώς, σε νομικό 
όσο και πρακτικό επίπεδο. Εκεί όπου ο πειρατής, παράνομος των θαλασσών χωρίς 
πίστη και νόμο, λήστευε αδιακρίτως όποιον και όποτε ήθελε, ο κουρσάρος υπάκουγε 
σε μια σειρά κανονισμών: Υποχρεούνταν να αναμένει την έναρξη ορισμένων 
εχθροπραξιών και τον καθορισμό της ταυτότητας ενός εχθρού. Κατόπιν τούτου, 
μπορούσε να αιτηθεί άδειας για κούρσο από τις αρμόδιες αρχές.  

Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι η δίωξη και λαφυραγώγηση εχθρικών πλοίων σε 
καιρό πολέμου μπορούσε κάλλιστα να εκτελείται από πλοία του πολεμικού ναυτικού 
του εκάστοτε εμπόλεμου κράτους. Ωστόσο, αυτά δεν χαρακτηρίζονταν κουρσάρικα, 
διότι απλούστατα αποτελούσαν κρατική περιουσία και εκτελούσαν διατεταγμένη 
κρατική υπηρεσία. Αντιθέτως, ο κουρσάρος ήταν ένας ιδιώτης που, με ίδια έξοδα από 
την περιουσία την προσωπική του ή τρίτων ατόμων, εκτελούσε εκχωρημένη κρατική 
υπηρεσία.  

Άλλη θεμελιώδης διαφορά έγκειται στην μοίρα που περίμενε τον 
συλλαμβανόμενο κουρσάρο. Ενώ ο κοινός πειρατής δικαζόταν και θανατωνόταν, 
βάσει του ποινικού δικαίου, ο κουρσάρος απλώς φυλακιζόταν. Ως άτομο σε 
διατεταγμένη υπηρεσία εχθρικού κράτους έχαιρε της μεταχείρισης που αρμόζει στους 
αιχμαλώτους πολέμου, υπαγόταν στους διεθνείς πολεμικούς κανόνες και μπορούσε 
να ανταλλαχθεί με άλλους αιχμαλώτους ανάλογου στρατιωτικού/ναυτικού βαθμού. 
Ειδάλλως, εάν επιβίωνε της αιχμαλωσίας, απλώς περίμενε την παύση των 
εχθροπραξιών για να επιστρέψει στην πατρίδα του. Εκτός κι εάν δραπέτευε…  

Ριζικές διαφορές μεταξύ πειρατείας και κούρσου εντοπίζονται επίσης στις 
πολεμικές πρακτικές, στην κοινωνική διαστρωμάτωση των πληρωμάτων, την 
πειθαρχία εν πλω και την οικονομική διαχείριση των λαφύρων, παράγοντες που θα 
αναλυθούν στην επόμενη ενότητα. 

Παρά τη σαφήνεια των παραπάνω ορισμών και τη ριζική διάκριση τους, 
γεγονός παραμένει ότι η σύγχυση μεταξύ πειρατή και κουρσάρου υπήρξε συχνή και 
μάλιστα σχεδόν συστηματική σε παλαιότερες εποχές. Το σύγχρονο λεξικό αναφοράς 

                                                 
13 Darricau-Lugat, ó.π., 400. 
14 Στο ίδιο, σ. 414. 
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της γαλλικής γλώσσας απλώς επαναλαμβάνει ένα παλαιότερο πρόβλημα. 
Ενδεικτικώς, στο «Οικουμενικό λεξικό» (1690) του Antoine Furetière,15 ο κουρσάρος 
εμφανιζόταν ως «πειρατής, ληστής της θάλασσας, αυτός ο οποίος περιτρέχει τις 
θάλασσες με ένα πλοίο οπλισμένο χωρίς καμία άδεια, για να κλέβει τους εμπόρους. 
Όταν μπορούμε να πιάσουμε έναν κουρσάρο, απαγχονίζεται άνευ αναστολής. Όλα τα 
κουρσάρικα πλοία συνιστούν καλές πρέζες».16 Τον ορισμό αυτό αναπαρήγαν και 
άλλα λεξικά αργότερα, κατά την διάρκεια του 18ου αιώνα. Μάλιστα, προσωπικότητες 
και συγγράμματα διεθνούς κύρους επέμεναν στη διαιώνιση της παρεξήγησης: Ο 
Βενέδικτος ΙΔ΄ σε βούλα, κατά τους πρώτους μήνες του ως πάπας στα 1741, αφόριζε 
«άπαντες τους πειρατές, κουρσάρους και θαλάσσιους ληστές».17 Λίγα χρόνια 
αργότερα, στα 1754, η «Εγκυκλοπαίδεια» του Diderot, ακρογωνιαίος λίθος του 
Διαφωτισμού, σημείωνε ότι οι λέξεις « corsaire », « forban »,18 « pirate », είναι όλες 
συνώνυμες. Έσπευδε, ωστόσο, να σημειώσει ότι ο κουρσάρος δεν έπρεπε να 
συγχέεται με τον «εφοπλιστή»,19 ο οποίος κούρσευε μόνο τους εχθρούς του Κράτους, 
με ειδική άδεια του άρχοντα του. Ο προσεκτικός αναγνώστης αναγνωρίζει ότι αυτός ο 
ορισμός του εφοπλιστή είναι στην πραγματικότητα ο ορισμός του κουρσάρου.  

Η σύγχυση είναι ακόμη πιο παράδοξη, εάν αναλογιστεί κανείς ότι η νομική 
υπόσταση του κουρσάρου είχε διασαφηνιστεί αρκετά με το Διάταγμα του Ναυτικού 
του Colbert στα 1681, ήτοι εννέα χρόνια πριν από την έκδοση του λεξικού του 
Furetière. Φαίνεται όμως ότι μόνο οι άμεσα εμπλεκόμενοι στο κούρσο (κρατικοί 
λειτουργοί-εκδότες των αδειών, εφοπλιστές και καπετάνιοι των κουρσάρικων και 
λοιποί ναυτικοί πληθυσμοί) ήσαν σε θέση να το ορίσουν ακριβώς και να το 
διαχωρίσουν από την πειρατεία. 20 

Προϊόντος του χρόνου, η κατάσταση ξεκαθάρισε οριστικά. Σαφές παράδειγμα 
αποτελεί ο Πόλεμος της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας: Στα 1778, οι Βρετανοί, 
αρνούμενοι να αναγνωρίσουν την εθνική κυριαρχία των υπό ίδρυση ΗΠΑ, ήραν 
αυτομάτως τη νομιμότητα της κυβέρνησης του Ηπειρωτικού Κογκρέσου και άρα 
κάθε εγγράφου που αυτό εξέδιδε. Συνεπώς, τα letters of marque του Κογκρέσου 
θεωρούνταν άκυρα από το βρετανικό Βασιλικό Ναυτικό, υποβιβάζοντας τους 
αμερικανούς κουρσάρους που τα έφεραν ως νομιμοποιητικά στην κατηγορία των 
πειρατών. Το ίδιο ακριβώς συνέβη αργότερα με τους πρώτους κουρσάρους της 
Γαλλικής Επανάστασης. Αφού οι ευρωπαϊκές δυνάμεις θεώρησαν παράνομο το 
κράτος της επαναστατημένης Γαλλίας, οι κουρσάροι που έφεραν άδειες των 
γαλλικών κυβερνήσεων μετά τα 1792-93 αντιμετωπίζονταν ως πειρατές. Όμως αυτό 
δε διήρκησε για πολύ. Λίγα χρόνια αργότερα, στα 1798, ο Daniel Lescalier έγραφε 
στo Λεξικό αγγλικών και γαλλικών ναυτικών όρων:  

 
 Δεν πρέπει να συγχέουμε κουρσάρο με forban ή πειρατή […]. Δεν ξέρω γιατί 
 βρίσκουμε σχεδόν παντού στους συγγραφείς που δεν έχουν μορφωθεί στο 
 Ναυτικό τη λέξη κουρσάρος ως συνώνυμο του forban.21   

 

                                                 
15 Το « Furetière », όπως αποκαλείται στην καθομιλούμενη, αποτελεί το πρώτο λεξικό αναφοράς της 
γαλλικής γλώσσας, ακόμη και σήμερα, 325 χρόνια μετά την πρώτη έκδοση του. Εκδόθηκε μάλιστα 
τέσσερα χρόνια πριν από το προαναφερθέν πρώτο μεγάλο λεξικό της Γαλλικής Ακαδημίας.  
16 Για τις πρέζες στη ναυτική ορολογία, βλ. ενότητα 1.2.  
17 «[…] omnes piratas, corsarios, ac latrunculos maritimos» στο πρωτότυπο λατινικό κείμενο, βλ. Le 
Guellaff, ó.π., σ. 49. 
18 Άλλη μια λέξη που κατονομάζει στα γαλλικά τον θαλάσσιο ληστή, όντως συνώνυμο του «πειρατή».  
19 Στα γαλλικά, armateur. Για τους εφοπλιστές, βλ. ενότητα 1.2. 
20 Για το Διάταγμα του Ναυτικού, βλ. ενότητα 2.2. 
21 Patrick Villiers, Jean Bart: corsaire du Roi-Soleil, Paris: Fayard, 2013, σ. 163. 
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Σε κάθε περίπτωση, σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα μέχρι την επίσημη 
απαγόρευση του κούρσου ως πολεμικής πρακτικής από την Συνθήκη του Παρισιού 
(1856) και την έμπρακτη κατάργηση του στα τέλη του ίδιου αιώνα, οι έννοιες 
«κουρσάρος» και «πειρατής» είχαν καταστεί ξεκάθαρες και σαφείς, τουλάχιστο στη 
γαλλική γλώσσα.22 

 
2 – Το κούρσο ως νόμιμη επιχείρηση 

 
Το κούρσο, όπως και η πειρατεία, λειτουργούσε υπό ορισμένες συνθήκες, 
γεωγραφικές, ανθρώπινες, οικονομικές, τεχνολογικές. Όσον αφορά τη γεωγραφία. 
αναπτυσσόταν σε παραθαλάσσιες περιοχές, κοντινές σε μεγάλες ναυτικές 
«λεωφόρους», από όπου περνούσε συχνά το εχθρικό εμπόριο, που συνιστούσε τη 
λεία των κουρσάρων23. Τέτοιες ήσαν η Μάγχη και η Βόρεια Θάλασσα, ζωτικές 
εμπορικές αρτηρίες, ήδη από τον Μεσαίωνα, για το ζωηρό φλαμανδικό εμπόριο, τα 
πλοία της γερμανικής Χανσεατικής Λίγκας, τους βρετανούς ή τους γάλλους 
ψαράδες24. Ωστόσο, ένα απλό λιμάνι δεν ήταν αρκετό για να γίνει ορμητήριο. 
Χρειαζόταν απαραιτήτως έντονη ναυτική δραστηριότητα στον τομέα της αλιείας, όσο 
και στον τομέα του εμπορίου, ώστε ο πληθυσμός του να νιώθει τη μέγιστη 
εξοικείωση με το υδάτινο στοιχείο και να διαθέτει τέλεια εξειδίκευση στο πλήθος των 
ναυτικών επαγγελμάτων. Τέτοιο ήταν το γαλλικό Saint-Malo, του οποίου η «βαριά 
βιομηχανία» ήταν η αλιεία μπακαλιάρου στη Νέα Γη, ήδη από την ανακάλυψη της 
στις αρχές του 16ου αιώνα. Οι κουρσάροι του Saint-Malo αντλούσαν από μια μεγάλη 
δεξαμενή ανθρώπινου δυναμικού υψηλής ποιότητας, λόγω της μεγάλης εξειδίκευσης 
και εμπειρίας του στις ανοιχτές θάλασσες25.  

Ένα εμπορικό λιμάνι των Νεότερων Χρόνων γεμάτο εμπορική κίνηση και ζωή 
διέθετε απαραιτήτως και μια τάξη εμπόρων, δημιουργούς και ταυτοχρόνως προϊόντα 
αυτής της εμπορικής κίνησης. Η συσσώρευση κεφαλαίου τούς επέτρεπε την ανάληψη 
εξοπλισμού πλοίων κάθε τονάζ, για καμποτάζ σε κοντινές ή μακρινές αποστάσεις, για 
τοπική ή υπερπόντια αλιεία και για εμπόριο σε όλες τις θάλασσες της υδρογείου, 
ειδικά σε μια εποχή που η εξερεύνηση και οι ανακαλύψεις νέων ηπείρων ήσαν ακόμη 
σε εξέλιξη. Εκεί όπου οι ναύτες αποτελούσαν τη φυσική κινητήρια δύναμη του 
εμπορίου, και κατ’ επέκταση, του κούρσου, οι εφοπλιστές αποτελούσαν την 
οικονομική κινητήρια δύναμη του. 

Όπως σημειώθηκε ήδη, θεμελιώδης συνθήκη ανάπτυξης του κούρσου ήταν η 
κήρυξη πολέμου, γεγονός που οδηγούσε στη διασάλευση της κίνησης ανθρώπων και 
εμπορευμάτων. Αυτή την «ανώμαλη» κατάσταση ερχόταν να εξομαλύνει το κούρσο. 
Το κλείσιμο εχθρικών λιμανιών σήμαινε μεγάλες οικονομικές απώλειες για τους 
εφοπλιστές. Έβλεπαν το αγοραστικό κοινό τους να συρρικνώνεται, την ίδια στιγμή 
που η κυκλοφορία των πλοίων τους στις ανοιχτές θάλασσες άνευ συνοδείας σκαφών 
του πολεμικού ναυτικού καταντούσε εξόχως επικίνδυνη. Σε τέτοιες συνθήκες 
οικονομικής κατάρρευσης, το κούρσο αντιμετωπιζόταν ως μια καλή, αν όχι η 
μοναδική, εναλλακτική του κανονικού εμπορίου.  

Αυτή η κατάσταση, η οποία δημιουργείτο στις αρχές κάθε πολέμου, 
παρουσίαζε το εξής παράδοξο: Ενώ οι εφοπλιστές διέθεταν τα πλοία τους για να 

                                                 
22 Le Guellaff, ó.π., σ. 48-53. 
23 Jacq, ó.π., σ. 95-96. 
24 Buhnau Ludwig, Histoire des pirates et des corsaires, μετάφρ. P. Kuperman, Paris: Hachette, 1965, 
σ. 236-237. 
25 André Lespagnol, Entre l’argent et la gloire, la Course malouine au temps de Louis XIV, Rennes: 
Apogée, 1995, σ. 10-14. 
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επιδράμουν κατά του εχθρικού εμπορίου με εξουσιοδότηση του κράτους, ως ιδιώτες 
έθεταν τους δικούς τους στρατηγικούς στόχους. Η στρατηγική του κράτους ήταν η 
ολοκληρωτική καταστροφή του εχθρικού ναυτικού (πολεμικού και εμπορικού), ενώ 
οι κουρσάροι ακολουθούσαν τη στρατηγική της αποφυγής των συγκρούσεων για 
μεγιστοποίηση του κέρδους. Τα πλοία τους επεδίωκαν να ξεφύγουν από τα εχθρικά 
πολεμικά και προτιμούσαν να αποφεύγουν τις ναυμαχίες με τα εχθρικά εμπορικά-
λείες τους, καθώς η ένοπλη σύγκρουση συνεπαγόταν εκατέρωθεν ζημιές σε 
ανθρώπινο υλικό, επομένως και σε οικονομικό κεφάλαιο, τόσο για το επιτιθέμενο 
σκάφος, όσο και για το αμυνόμενο εχθρικό εμπορικό. Ακόμη χειρότερα, οι 
ανθρώπινες απώλειες των κουρσάρικων, που σε μεγάλο ποσοστό κατέληγαν 
αιχμάλωτοι ισχυρότερων εχθρικών πολεμικών πλοίων, σήμαιναν έλλειψη ανδρών για 
το κρατικό πολεμικό ναυτικό. Το κούρσο κατέληγε έτσι να αντιφάσκει με τις 
στρατηγικές προτεραιότητες του κράτους που το εξουσιοδοτούσε και, κατά 
περίσταση, το υποστήριζε με νομικά και οικονομικά μέτρα.26 Για να ερμηνευτούν οι 
παραπάνω αντιφάσεις, χρειάζεται μια λεπτομερέστερη εξέταση. 
 
 Από την στιγμή που είχε κηρυχτεί ο πόλεμος μεταξύ των δυτικοευρωπαϊκών 
δυνάμεων, η οικονομική κίνηση ενός λιμανιού de facto διασαλευόταν: Αιχμαλωσίες 
εμπορικών και αλιευτικών πλοίων, αφίξεις εχθρικών πολεμικών σε απόσταση βολής 
από το λιμάνι και μαζικές ναυτολογήσεις για το οικείο πολεμικό ναυτικό ήσαν 
παράγοντες αποσυντονισμού της εμπορικής δραστηριότητας. Εκτός από τον κίνδυνο 
της οικονομικής κρίσης, μπορούσε να προκύψει δυσχέρεια στον ανεφοδιασμό ειδών 
πρώτης ανάγκης και άρα κίνδυνος λιμού για την χώρα.27 Ένα επιπλέον πλήγμα ήταν η 
διακοπή της άφιξης των αποικιακών προϊόντων πολυτελείας της εποχής (καφές, 
ζάχαρη, κακάο, μπαχαρικά, υφάσματα, κτλ.). Η ανάγκη για ένα πλήθος εισαγόμενων 
αγαθών που δεν μπορούσαν να βρεθούν στην τοπική αγορά με το συνήθη τρόπο, 
λόγω μιας παροδικής ανώμαλης κατάστασης, οδηγούσε στην άνθηση του κούρσου, 
που καθίστατο έτσι υποκατάστατο των κανονικών εμπορικών δραστηριοτήτων.28 
Ασφαλώς, αυτό δε σήμαινε ότι οι εφοπλιστές επένδυαν όλο το διαθέσιμο κεφάλαιο 
τους στις «εμπορικές καταδρομές»: Οι περισσότεροι απλώς ξόδευαν μικρά ποσά, για 
το χρονικό διάστημα που το κούρσο παρέμενε μια κερδοφόρος επιχείρηση.29  

Για να μεταστραφεί ένας έμπορος στο κούρσο δεν είχε παρά να συγκεντρώσει 
το απαιτούμενο κεφάλαιο, πουλώντας μετοχές της υπό σύσταση εταιρίας, να 
αγοράσει, να μεταποιήσει ή να χτίσει εκ νέου ένα σκάφος με τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά που θα το καθιστούσαν «καλό κουρσάρο», να προσλάβει έναν άξιο 
καπετάνιο και ένα πλήρωμα και να εξοπλίσει το πλοίο με όλα τα απαραίτητα εφόδια. 
Αργότερα, όφειλε να επιβλέπει όλες τις οικονομικές και νομικές διαδικασίες, μετά 
την επιτυχή επιστροφή του πλοίου με αιχμάλωτα εμπορικά, δηλαδή την πώληση των 
τελευταίων και την μοιρασιά των κερδών μεταξύ των μετόχων της εταιρίας και των 
λοιπών ενδιαφερομένων. Σε κάθε ένα από τα παραπάνω στάδια, ο εφοπλιστής, ως 

                                                 
26 Jean Meyer, “La guerre de course de l'ancien régime au XXe siècle: essai sur la guerre industrielle”, 
Histoire, Économie et Société, 16.1 (Ιανουάριος-Μάρτιος, 1997), 10. 
27 Βλ. ενότητα 3.3, για το μεγάλο λιμό του 1692-1694 και τη δράση του Jean Bart. 
28 Patrick Crowhurst, “Skill and Luck: French Privateering Expeditions, 1792-1815”, στο Starkey 
David J., Van Eyck Van Heslinga Els, De Moor Jaap (επιμ.), Pirates and Privateers: New Perspectives 
on the War on Trade in the Eighteenth and Nineteenth Centuries, Exeter: University of Exeter Press, 
1997, σ. 168. 
29 Patrick Crowhurst, The French War on trade: Privateering 1793-1815, Aldershot: Scholar Press, 
1989, σ. 1.  
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κεφαλαιοκράτης, αναλάμβανε ένα επιχειρηματικό ρίσκο και συνεπώς χρέωνε τις 
υπηρεσίες που προσέφερε στην κουρσάρικη εταιρία.30  
 Η προετοιμασία μιας campagne corsaire, μιας κουρσάρικης εξόρμησης, 
προϋπέθετε ορισμένες βασικές ενέργειες. Κατ’ αρχήν, τον πλήρη και προβλεπόμενο 
από την κείμενη νομοθεσία του κάθε κράτους εξοπλισμό ενός σκάφους και τη λήψη 
του προαναφερθέντος letter of marque, χωρίς το οποίο κάθε πλοίο που χτυπούσε 
εχθρικά εμπορικά, θα θεωρούνταν πειρατικό. Επίσης, τουλάχιστον στην περίπτωση 
της Γαλλίας στα τέλη του 17ου αιώνα, βάσει διατάγματος, απαιτούνταν η σύνταξη και 
κατάθεση του ακριβούς ναυτολογίου του πληρώματος στις τοπικές αρχές και η 
κατάθεση εκ μέρους του εφοπλιστή μιας εγγύησης 15.000 λιβρών,31 που σκοπό είχε 
την αποζημίωση των ενδιαφερομένων σε περίπτωση που η κουρσάρικη εξόρμηση 
αποδεικνυόταν άκαρπη ή ελλειμματική – ή εάν κατάληγε σε πλήρη καταστροφή λόγω 
ναυαγίου. Το ποσό κατατίθετο σε κάποιο κρατικό ταμείο, ανάλογα με την ιστορική 
περίοδο.32  

Πρώτο και βασικό ερώτημα για τον εφοπλιστή ήταν ποιο πλοίο θα εξόπλιζε 
για κούρσο, κάποιο από αυτά που κατείχε ήδη ή θα κατασκεύαζε ένα καινούριο. 
Εναλλακτικώς, θα μπορούσε να αγοράσει ένα ξένο πλοίο που μόλις είχε 
αιχμαλωτιστεί και πωληθεί σε κάποιο οικείο λιμάνι. Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά 
του κουρσάρικου έπρεπε να είναι η ταχύτητα, η ευελιξία και η χωρητικότητα. 
Ταχύτητα και ευελιξία για να μπορεί να προφτάνει τα αργοκίνητα και 
βαρυφορτωμένα πλούσια εμπορικά και για να μπορεί να ξεφεύγει από τα ταχύπλοα 
πολεμικά σκάφη του εχθρού.33 Χωρητικότητα για να μπορεί να μεταφέρει ένα 
πολυάριθμο πλήρωμα και συνεπώς αρκετά εφόδια, ώστε να μένει στην θάλασσα για 
όσο περισσότερο χρόνο γίνεται, χωρίς να υποχρεώνεται να ελλιμενίζεται, 
μεγιστοποιώντας τις πιθανότητες του να συναντήσει μια «καλή πρέζα»34. Επίσης, η 
χωρητικότητα ήταν απαραίτητη για να μπορεί να φέρει έναν ικανό αριθμό κανονιών, 
αρκετών για να μπορέσει να υποτάξει μια αντιστεκόμενη πρέζα ή να αντισταθεί με τη 
σειρά του σε επιθέσεις της εχθρικής ακτοφυλακής, αν και όπως γράφτηκε παραπάνω, 
οι κουρσάροι προτιμούσαν να αποφεύγουν τη σύγκρουση. Συνεπώς, η ευκολότερη 
και γρηγορότερη λύση ήταν η μετατροπή ιδιόκτητων δουλεμπορικών ή 
λαθρεμπορικών πλοίων, που συνδύαζαν ακριβώς ταχύτητα, ευελιξία και 
χωρητικότητα, σε κουρσάρικα.35 Το μόνο που χρειαζόταν σε αυτή την περίπτωση 
ήταν η αλλαγή χρήσης, δηλαδή ο κανονικός εξοπλισμός του πλοίου όπως σε καιρό 
ειρήνης, με την απλή προσθήκη επιπλέον πυροβολικού, μικρών αλλαγών σε 
επιμέρους στοιχεία του σκάφους και την ναυτολόγηση μεγαλύτερου αριθμού ανδρών. 
Το συγκριτικό πλεονέκτημα για τον εφοπλιστή ήταν το χαμηλό κόστος αυτής της 
λύσης.36 

Η επιλογή του κατάλληλου σκάφους είχε να κάνει και με την επιλογή του 
είδους κούρσου που ήθελε να ασκήσει ο εφοπλιστής, δηλαδή τους οικονομικούς 

                                                 
30 Crowhurst, War on Trade, σ. 84. 
31 Darricau-Lugat, ó.π., 411-414.  
32 Ulane Bonnel, “Apogée et déclin de la course en Atlantique: fin 18e-19e siècles”, Actes du XVe 
CIHM pendant le XIVe CISH (Αύγουστος 1975), τόμ. 2, σ. 517. 
33 Jacq, ó. π., σ. 96-97. 
34 Απόδοση στα ελληνικά (μέσω ιταλικών) του γαλλικού « prise », παρελθοντικής μετοχής του 
ρήματος prendre (Nouveau Petit Robert, Paris: Dictionnaires Le Robert, 2002, σ. 2072):   
ΠΡΕΖΑ […] Ναυτ. Δικ. Πρέζα πλοίου, φορτίου: κατάληψη ενός πλοίου ή ενός φορτίου που ανήκει 
στον εχθρό, μερικές φορές σε ουδέτερους => σύλληψη.  
35 Angus Konstam, Scourge of the Seas: Buccaneers, Pirates and Privateers, Oxford: Osprey 
Publishing, 2007, σ. 197-202 
36 Lespagnol, ó.π., σ. 83. 
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στόχους που έθετε. Ο τύπος εχθρικών εμπορικών που θα ήθελε ιδανικά να κουρσέψει 
προσδιόριζε και τη γεωγραφική ζώνη δράσης του πλοίου του, το μέγεθος του, τον 
οπλισμό του και το πλήρωμα του, άρα το συνολικό κόστος της επιχείρησης.37 Έτσι, 
προς τα τέλη του 17ου-αρχές 18ου αιώνα, το κούρσο χωριζόταν σε τρεις κατηγορίες: 
το παράκτιο ή μικρό κούρσο, το λεγόμενο κλασικό κούρσο, που χρησιμοποιούσε 
πλοία μεσαίου τονάζ, όπως οι φρεγάτες, και το ωκεάνιο κούρσο (ή μεγάλο κούρσο ή 
«κούρσο των ναυτικών μοιρών»), που χρησιμοποιούσε τα μεγαλύτερα διαθέσιμα 
πλοία.38  

Το μικρό κούρσο αρκούνταν σε μικρές βάρκες, λέμβους και ακάτους μεταξύ 
20 και 120 τόνων,39 συνήθως μεταποιημένα ψαράδικα μικρού κόστους, 
χρηματοδοτημένα τοπικώς, με κύριο στόχο τον παράκτιο ναυτικό ανταρτοπόλεμο, με 
πολύ μικρή ακτίνα δράσης. Αιφνιδιάζοντας, παρενοχλώντας και συλλαμβάνοντας τα 
εχθρικά πλεούμενα αντίστοιχου τονάζ,40 τα σκάφη αυτά αποκόμιζαν ελάχιστα κέρδη, 
εάν δεν αιχμαλωτίζονταν άμεσα από πλοία μεγαλύτερων διαστάσεων. Ωστόσο, το 
μικρό τους εκτόπισμα και το γεγονός ότι ήσαν συχνά κωπήλατα, τους προσέφεραν 
κάποια μικρά πλεονέκτημα ευκινησίας.41 Στα τέλη του 18ου αιώνα, οι αξιωματικοί 
του βρετανικού ναυτικού θεωρούσαν τέτοιου είδους γαλλικά «καρυδότσουφλα» 
ιδιαιτέρως ενοχλητικά για το βρετανικό εμπόριο από την Ιβηρική έως τη 
Σκανδιναβία.42 

Για το κλασικό κούρσο, οι εφοπλιστές χρησιμοποιούσαν πλοία μεσαίου και 
μεγαλύτερου τονάζ (από 50 έως και 300-350 τόνους), δηλ. σκάφη ήδη σε χρήση για 
εμπόριο μεσαίων και μεγάλων αποστάσεων, ή κατασκευασμένα εκ του μηδενός με 
αποκλειστικό στόχο το κούρσο. Αυτά τα σκάφη διέθεταν μεγαλύτερη αυτονομία 
πλεύσης και άρα μεγαλύτερη ακτίνα δράσης. Περιπολούσαν στην ανοιχτή θάλασσα 
και στόχευαν σε σαφώς μεγαλύτερες λείες. Φυσικά είχαν μεγαλύτερο κόστος 
κατασκευής και εξοπλισμού, ανάγκη μεγαλύτερου πληρώματος και περισσότερων 
εφοδίων. Το χαρακτηριστικότερο πλοίο του κλασικού κούρσου ήταν η φρεγάτα,43 
ενώ το μπριγκαντίνι και το φλούιτ αποτελούσαν συνήθεις εναλλακτικές.44 

Το ωκεάνιο κούρσο αποτέλεσε μια γαλλική ιδιαιτερότητα των αρχών του 18ου 
αιώνα. Συνδυάζοντας το ιδιωτικό κεφάλαιο και τα πολεμικά σκάφη του Βασιλικού 
Ναυτικού που ο Λουδοβίκος ΙΔ´ δάνειζε σε κουρσάρικες εταιρίες με συμφέροντα 
συμβόλαια, οι κουρσάρικες ναυτικές μοίρες πολεμικών πλοίων προσπαθούσαν να 
υπερβούν τις αντιφάσεις μεταξύ κρατικών στρατιωτικών στόχων και ιδιωτικών 
κερδοσκοπικών συμφερόντων.45 Η ιδιάζουσα αυτή περίπτωση αναλύεται 
περισσότερο στο τρίτο κεφάλαιο της παρούσας έρευνας.  

Μετά την ανεύρεση του κατάλληλου σκάφους, σειρά είχε η ναυτολόγηση του 
πληρώματος, αρχής γενομένης από τον καπετάνιο. Απόλυτος κυρίαρχος εν πλω, αλλά 
πάνω από όλα, εκπρόσωπος των συμφερόντων των εφοπλιστών που τον προσέλαβαν, 
ο καπετάνιος έπρεπε να διαθέτει ένα μείγμα περίσκεψης και ενεργητικότητας, να 
είναι καλός πλοηγός, πονηρός στην τακτική του και να προκαλεί τον σεβασμό (ή/και 

                                                 
37 Michel Aumont, Destins et aventures corsaires. En mer! Sus à l’ennemi!, Bayeux: OREP éditions, 
2012, σ. 127-128.  
38 Lespagnol, ó.π., σ. 70.  
39 Βλ. παράρτημα, εικόνες 2.I – Για παράκτιο ή «μικρό κούρσο». 
40 Darricau-Lugat, ó.π., 408. 
41 Lespagnol, ó.π., σ. 72-74. 
42 Crowhurst, War on Trade, σ. 64. 
43 Για τα τεχνικά χαρακτηριστικά της φρεγάτας, ειδικώς στη Dunkerque του β´ μισού του 17ου αιώνα 
(όπου σύμφωνα με την παράδοση εφευρέθηκε αυτός ο τύπος πλοίου): Villiers, Jean Bart, σ. 198-201. 
44 Darricau-Lugat, ó.π., 408-409. Βλ. παράρτημα, εικόνες 2.II – Για κλασικό κούρσο. 
45 Lespagnol, ó.π., σ. 75. Βλ. παράρτημα, εικόνες 2.III– Για το ωκεάνιο κούρσο. 
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τον φόβο) του πληρώματός του, προς αποφυγή ανταρσιών. Καθώς έπρεπε να 
συνδυάζει νεανική τόλμη και ωριμότητα στη λήψη αποφάσεων και πρωτοβουλιών, 
κατά κανόνα επιλεγόταν ένα άτομο μέσης ηλικίας, 30-40 ετών, ώστε να διαθέτει την 
απαραίτητη ναυτική εμπειρία που θα του επέτρεπε να ξεχωρίσει εύκολα τις ευκαιρίες 
σύλληψης μιας πλούσιας πρέζας από τις επικίνδυνες συναντήσεις με πλοία ανώτερης 
ισχύος. Συχνά, ο εφοπλιστής διόριζε σε αυτό το αξίωμα έναν συγγενή, υιό, αδελφό, 
εξάδελφο, κουνιάδο ή ανιψιό, πρόσωπο γνώριμο και έμπιστο, ώστε να έχει μια 
επιπλέον εγγύηση για την πίστη και την ειλικρίνεια του. Εντούτοις, αυτός ο 
νεποτισμός δεν είχε πάντα θετικά αποτελέσματα.46 

Ακολουθούσαν οι λοιποί αξιωματικοί, ο δεύτερος καπετάνιος, οι 
υποπλοίαρχοι και οι σημαιοφόροι. Στα μεγάλα πλοία που μετέφεραν πλήθος 
ανθρώπων και εφοδίων κρινόταν αναγκαία και η παρουσία ενός γραφέα, που 
κατέγραφε τα ονόματα του πληρώματος, τηρούσε τα λογιστικά βιβλία, ασχολούνταν 
με την επιμελητεία και, όταν αιχμαλωτιζόταν μια πρέζα, κατέγραφε το φορτίο της, 
σφράγιζε όλες τις πόρτες, καταπακτές και μπαούλα και τηρούσε τα έγγραφα του 
αιχμάλωτου πλοίου.47 Ακόμη πιο απαραίτητος ήταν ο χειρούργος, ιατρός και 
φαρμακοποιός ταυτόχρονα, που με τις πενιχρές ιατρικές γνώσεις της εποχής και με 
ένα κασελάκι με φάρμακα αγορασμένα με ίδια έξοδα προσπαθούσε να διατηρεί υγιές 
το πλήρωμα που ζούσε μέσα στην υγρασία, το κρύο και την κακή διατροφή. 
Αντιθέτως, ως «άχρηστο στόμα» αντιμετώπιζαν οι εφοπλιστές τον στρατιωτικό ιερέα, 
συνήθως μοναχό, τουλάχιστον στις καθολικές χώρες.  

Αμέσως μετά στην ιεραρχία έρχονταν οι λεγόμενοι ναυτιλλόμενοι 
αξιωματικοί, ναύτες που λόγω εμπειρίας και πολυετούς υπηρεσίας είχαν λάβει τον 
τίτλο του υπαξιωματικού ή μάστορα (γαλλ. maître, αγγλ. master) και οι οποίοι 
εγγυούνταν την καλή πλεύση και λειτουργία του πλοίου. Πρωτομάστορας ή 
μάστορας πληρώματος, τιμονιέρης ανοιχτής θαλάσσης και παράκτιας πλεύσης, 
μάστορας πρεζών, πρώτος κανονιέρης, οπλουργός, μάστορας ιστίων, μαραγκός, 
καλαφάτης ήσαν κάποιες μόνο από τις ειδικότητες που διέθετε απαραιτήτως ένα 
πλοίο της εποχής. 

Κοινωνική βάση του πληρώματος ήσαν ασφαλώς οι ναύτες, ψαράδες και 
εργάτες της θάλασσας σε καιρό ειρήνης, που αποτελούσαν τους χειρώνακτες του 
σκάφους. Από αυτούς εξαρτιόταν κάθε μανούβρα, κάθε κίνηση του πλοίου, από τα 
ψηλότερα κατάρτια μέχρι τις ποντισμένες άγκυρες. Μεταξύ τους εντοπίζονταν 
νεοσύλλεκτοι, νεαροί άντρες άνω των 18, που προετοιμάζονταν για το επάγγελμα του 
ναύτη. Οι νεοσύλλεκτοι συνήθως είχαν ήδη υπηρετήσει ως μούτσοι, τελευταία 
βαθμίδα στη ναυτική ιεραρχία. Οι μούτσοι ήσαν παιδιά ηλικίας 10-18 ετών, 
μαθητευόμενοι και αυτοί στο επάγγελμα του ναύτη αλλά νεαρότεροι, επιφορτισμένοι 
κυρίως με δουλειές καθαριότητας και διάφορα θελήματα.  

Μέχρι εδώ, η ιεραρχία ενός κουρσάρικου έμοιαζε απολύτως με τη ναυτική 
ιεραρχία ενός απλού εμπορικού ή αλιευτικού σκάφους. Ωστόσο, τα κουρσάρικα 
επανδρώνονταν και με άλλο προσωπικό, που θύμιζε περισσότερο πολεμικό ναυτικό, 
όπως πχ. εθελοντές, άντρες που δε λάμβαναν μισθό, αλλά συμμετείχαν στην 
εξόρμηση μόνο για την εμπειρία, καθώς συνήθως ήσαν γόνοι μεσαίων ή και 
ανώτερων οικογενειών σχετικών με τη θάλασσα (πχ. εφοπλιστών ή καπετάνιων), 
οπότε αντιμετώπιζαν την εθελοντική συμμετοχή ως «σχολείο». Προαιρετική ήταν και 

                                                 
46 Aumont, ó.π., σ. 153-155. 
47 Όταν επρόκειτο για πλοίο μικρότερου εκτοπίσματος με ολιγομελές πλήρωμα, τα χρέη του γραφέα 
εκτελούσε συνήθως ο ίδιος ο καπετάνιος.  
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η παρουσία στρατιωτών σε ένα κουρσάρικο, ανάλογα με το μέγεθος, τις ανάγκες και 
τους στόχους του.48 

Όλοι οι παραπάνω ναυτολογούνταν από τον εφοπλιστή ως εξής: Ένας γραφιάς 
του κολλούσε μια αφίσα-αγγελία στο παράθυρο μια ταβέρνας, καθόταν σε ένα 
τραπέζι και περίμενε οι τυχοδιώκτες, άπληστοι, άνεργοι ή πατριώτες ναυτικοί να 
ανταποκριθούν στο κάλεσμα του κούρσου, συνήθως με τη βοήθεια άφθονου αλκοόλ. 
Απαραίτητα προσόντα ενός ναυτικού για κουρσάρικο (όπως και του καπετάνιου του) 
ήσαν τα θάρρος αλλά και η ψυχραιμία. Ωστόσο, όταν δεν συμπληρωνόταν ο 
απαραίτητος αριθμός ανδρών, ο γραφιάς ναυτολογούσε τον πρώτο τυχόντα, κάτι που 
συνέβαινε συχνά, καθώς το κούρσο είχε ανάγκη από περίπου πενταπλάσιους 
αριθμούς ανδρών σε σχέση με το εμπόριο. Αυτό συνέβαινε, διότι, επιδεικνύοντας το 
πολυπληθές πλήρωμα του, το κουρσάρικο έπειθε άμεσα ένα εμπορικό πλοίο με 
υποπολλαπλασίους υπερασπιστές να παραδοθεί χωρίς μάχη. 

 Οι άντρες ναυτολογούνταν για ορισμένο διάστημα και οι αμοιβές τους 
αντιστοιχούσαν στο βαθμό, την ειδίκευση και την εμπειρία του καθενός, όμως 
υπολογίζονταν βάσει της αξίας των μελλοντικών πρεζών, τις οποίες προσδοκούσε ο 
εφοπλιστής. Παραδοσιακά, τα 2/3 του συνολικού μισθού τα λάμβαναν σε 
προκαταβολή, κατά τον εξοπλισμό του καραβιού, ενώ το τελευταίο τρίτο 
πληρωνόταν με την οριστική επιστροφή του σκάφους στο λιμάνι, τον παροπλισμό του 
και τη σύνταξη του ισολογισμού – τουλάχιστον αυτό συνέβαινε στη Γαλλία. Αυτό 
επέτρεπε στους κατά κανόνα φτωχούς ναύτες να θρέφουν τις οικογένειες τους κατά 
την απουσία τους και τους προσέφερε την ελπίδα της επιπλέον αμοιβής που 
περίσσευε.49  

Ταυτόχρονα με τη ναυτολόγηση, ο εφοπλιστής φρόντιζε για τη θεμελιώδη 
γραφειοκρατική διαδικασία, χωρίς την οποία δεν μπορούσε να εξοπλίσει το 
κουρσάρικο του, τη λήψη ενός letter of marque. Έχοντας ήδη συστήσει την εταιρία 
του,50 έχοντας βρει καπετάνιο και πλοίο και όντας στο σημείο αποπεράτωσης της 
επάνδρωσης του, ο εφοπλιστής απευθυνόταν στις τοπικές ναυτικές αρχές και 
αιτούνταν άδειας για κούρσο. Το αίτημα του μεταφερόταν μέχρι τους αρμοδίους 
(συνήθως το ναυαρχείο του βασιλείου) και, εφ’ όσον γινόταν δεκτό, εκδιδόταν μια 
ειδική άδεια για πόλεμο, υπογεγραμμένη από τον θεσμικά αρμόδιο (ναύαρχο, 
υπουργό ναυτικών ή άλλο υψηλόβαθμο πολιτικό πρόσωπο). Η άδεια αυτή εκδιδόταν 
ονομαστικά, δηλ. στο όνομα του καπετάνιου και του πλοίου, και όριζε την ακριβή 
διάρκεια της κουρσάρικης εξόρμησης. Συνήθως ήσαν τέσσερεις έως έξι μήνες. Μόνο 
στην περίπτωση του ωκεάνιου κούρσου μπορούσαν να εκδοθούν έως και οκτάμηνες 
άδειες.51 Ωστόσο, δεδομένων των μέσων συγκοινωνίας της εποχής, ανάμεσα στην 
αποστολή της αίτησης στην πρωτεύουσα και τη λήψη της, μπορούσε να παρεμβληθεί 
ένα διάστημα από 15 ημέρες έως και ένα ή δυο μήνες.52 Αυτό το κρατικό έγγραφο 
εκδιδόταν σε δυο αντίτυπα: Το πρωτότυπο παρέμενε στα χέρια της κεντρικής 
πολιτικής εξουσίας που το εξέδιδε, ενώ ένα ακριβές αντίγραφο παραδιδόταν στην 
αρμόδια υπηρεσία του λιμανιού όπου εξοπλιζόταν το πλοίο. Αυτή φρόντιζε να το 
παραδώσει ιδιοχείρως στον καπετάνιο του κουρσάρικου, ο οποίος είχε κάθε 

                                                 
48 Aumont, ó.π., σ. 163-178. 
49 Στο ίδιο, σ. 155-161. 
50 Όπως γράφτηκε παραπάνω, μόνο το μικρό κούρσο μπορούσε να χρηματοδοτηθεί τοπικώς και κατά 
μόνας, ενώ το κλασικό και το ωκεάνιο κούρσο είχαν ανάγκη από ευρύτερη κατανομή των οικονομικών 
βαρών. 
51 Bonnel, ó.π., σ. 518. 
52 Darricau-Lugat, ó.π., 403. 
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συμφέρον να το προσέχει σαν κόρη οφθαλμού, καθώς αυτό το χαρτί αποτελούσε τη 
νομιμοποίηση κάθε πράξης του στην ανοιχτή θάλασσα.53  
 

3 – Η κουρσάρικη εξόρμηση  
  
Έχοντας συγκεντρώσει το οικονομικό κεφάλαιο, έχοντας βρει ένα κατάλληλο πλοίο, 
έναν ικανό καπετάνιο, τον απαιτούμενο αριθμό πληρώματος και έχοντας στα χέρια 
του το απαραίτητο letter of marque, ο εφοπλιστής έστελνε το σκάφος του στην 
θάλασσα, προσδοκώντας να βλέπει σταδιακά εχθρικά εμπορικά πλοία να εισέρχονται 
αιχμαλωτισμένα στο οικείο λιμάνι.  

Με την έξοδο του κουρσάρικου από το λιμάνι, ξεκινούσε η καθ’ αυτή 
κουρσάρικη εξόρμηση ή εκστρατεία. Το πλοίο έπλεε στα νερά όπου γνώριζε ότι 
συχνάζουν εχθρικά εμπορικά, σε αναμονή εμφάνισης υποψήφιας πρέζας. Αυτό 
προϋπέθετε πολύ καλή γνώση των υδάτων, αλλά και της εμπορικής κίνησης των 
σκαφών του εχθρού, ώστε να μπορεί να εκτιμήσει με ασφάλεια σε ποια περιοχή θα 
είχε τις μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας. Όλα αυτά ήσαν ζητήματα που ο 
εφοπλιστής, κύριος ενδιαφερόμενος της επιχείρησης, συζητούσε διεξοδικά με τον 
καπετάνιο του: Ζητούσε τη γνώμη του, του έδινε οδηγίες και, από κοινού, κατέληγαν 
σε ένα προσεκτικά μελετημένο σχέδιο δράσης για κάθε εξόρμηση. Το κούρσο, όπως 
και το εμπόριο, δεν ήταν μια επιχείρηση που βασιζόταν στις συμπτώσεις και τα 
τυχαία γεγονότα –αν και προφανώς εξαρτιόταν και από αυτά. Απαιτούσε όμως έναν 
προσεκτικό και λεπτομερή σχεδιασμό.54 

Ένα από τα βασικά στοιχεία αυτού του σχεδιασμού ήταν η χρονική περίοδος 
διεξαγωγής της εκστρατείας. Οι κουρσάροι προτιμούσαν να «βγαίνουν για κυνήγι» 
τους χειμερινούς μήνες για πολλούς λόγους. Το χειμώνα, οι νύχτες διαρκούν 
περισσότερο, πράγμα που επέτρεπε στους κουρσάρους να ξεφεύγουν ευκολότερα στο 
σκοτάδι, όταν χρειαζόταν. Η χειμερινή ομίχλη που απλώνεται πάνω στα νερά 
συνέβαλε επίσης στην κάλυψη των κουρσάρων, ενώ καθιστούσε ευάλωτα τα 
εμπορικά πλοία που είχαν βγει από την πορεία τους, είχαν χάσει τον δρόμο τους ή 
είχαν αποκοπεί από την πιθανή συνοδεία τους. Πάνω από όλα όμως, οι αρχές του 
φθινοπώρου ήταν η εποχή που επέστρεφαν τα μεγάλα ευρωπαϊκά εμπορικά πλοία από 
τις τροπικές θάλασσες της Αμερικής και της Ασίας, φορτωμένα με πανάκριβα 
αποικιακά προϊόντα πολυτελείας, τα οποία προσδοκούσαν να κουρσέψουν οι 
«εμπορικοί καταδρομείς».55 

Το επόμενο βασικό στοιχείο ήταν το σημείο στο οποίο θα στάθμευε ή θα 
περιπολούσε το κουρσάρικο. Αυτό εξαρτιόταν από τη συνήθεια. Κατά τον 17ο και τον 
18ο αιώνα δεν υπήρχαν όλα τα σύγχρονα μέσα πλεύσης: Η πυξίδα χρησιμοποιούνταν 
από τα τέλη του Μεσαίωνα, αλλά το πρώτο ναυτικό χρονόμετρο εφευρέθηκε μόλις 
στα μέσα του 18ου αιώνα, ενώ οι χάρτες της εποχής κάθε άλλο παρά τέλειοι και 
ακριβείς ήσαν. Έτσι, οι ναυτικοί εμπιστεύονταν πάνω από όλα την εμπειρία τους και 
την προσωπική γνώση των υδάτων όπου έπλεαν, βάζοντας σημάδια και 
ναυτιλλόμενοι εμπειρικά. Οι ειδικοί ναυτικοί χάρτες της εποχής (πορτολάνοι), ήσαν 
καλυμμένοι με γραμμές που αναπαριστούσαν αυτές ακριβώς τις εμπειρικές πορείες, 
τις οποίες μπορούσε να ακολουθήσει όποιος δεν γνώριζε τα νερά αυτά. Στην 
περίπτωση των κουρσάρων, ένας τέτοιος καλός πορτολάνος ήταν σαν να υποδείκνυε 

                                                 
53 Bonnel, ó.π., σ. 515. 
54 Crowhurst, War on Trade, σ. 200.  
55 Aumont, ó.π., σ. 190. 



16 
 

που ακριβώς έπρεπε να σταθμεύσει ένας καπετάνιος, ώστε να έχει αρκετές 
πιθανότητες να συναντήσει υποψήφια θύματα.56  

Κατά τη διάρκεια της πλεύσης και όσο δεν εμφανιζόταν κάποιο πανί στον 
ορίζοντα, η ζωή εν πλω κυλούσε τακτικά και πειθαρχημένα. Το πλήρωμα χωριζόταν 
σε δυο βάρδιες κι ενώ η μια δούλευε, η δεύτερη ξεκουραζόταν. Κάθε άντρας της μιας 
βάρδιας είχε έναν αντικαταστάτη στην άλλη, τον οποίο επέλεγε ελεύθερα μόνος του. 
Όταν ο κουρασμένος από τη δουλειά συνάδελφος τέλειωνε τη μια βάρδια, 
ξεκουραζόταν στην αιώρα του αντικαταστάτη, ενώ αυτός συνέχιζε τα καθήκοντα του 
άλλου.57 Ωστόσο, η ανάγκη για πολυάριθμο πλήρωμα στα κουρσάρικα, 
δημιουργούσε περίσσευμα εργατικών χεριών, με αποτέλεσμα η δουλειά να 
καταμερίζεται σε περισσότερα άτομα, τα οποία κουράζονταν λιγότερο –και 
προκαλούσαν λιγότερα εργατικά ατυχήματα. Η καθημερινή ρουτίνα περιλάμβανε 
καθαριότητες, μαγείρεμα, συντήρηση ή επισκευές (όπου χρειάζονταν) του σκάφους, 
εξάσκηση στα όπλα για τους παλιούς ή εκμάθηση για τους νεότερους, τις 
απαραίτητες μανούβρες ώστε το πλοίο να μένει στην πορεία του ή να αποφεύγει 
ανεπιθύμητες καιρικές συνθήκες ή συναντήσεις με εχθρικά σκάφη. Αυτές ήσαν 
ζωτικές εργασίες, ωστόσο το πλήρωμα είχε προσληφθεί για να κουρσεύει και μόνο 
όταν κυνηγούσε πιθανές πρέζες ή μαχόταν για να τις υποτάξει θεωρείτο παραγωγικό. 
58 

Από τη στιγμή που εμφανιζόταν ένα πλοίο στον ορίζοντα, το κουρσάρικο 
ζωντάνευε. Ο καπετάνιος και οι ναύτες του εκτιμούσαν με το μάτι τον οπλισμό του, 
την εμπορική αξία του και προσπαθούσαν να μαντέψουν την εθνικότητα του. Εάν 
αποδεικνυόταν ότι επρόκειτο για εχθρικό πλοίο και μάλιστα πολεμικό ή κουρσάρικο, 
ο καπετάνιος επεδίωκε τη φυγή με κάθε τρόπο, καθώς η προσέγγιση με τέτοια πλοία 
μπορούσε να καταλήξει δυσάρεστα, με την αιχμαλωσία ή, χειρότερα, την 
καταστροφή κατόπιν μάχης του κουρσάρικου. Στην καλύτερη περίπτωση, μια 
συμπλοκή θα προκαλούσε υλικές και ανθρώπινες απώλειες, κάτι που ο καπετάνιος, 
κατά διαταγή του εφοπλιστή του, έπρεπε να αποφύγει πάση θυσία.  

Ωστόσο, εάν το πλοίο αποδεικνυόταν εχθρικό εμπορικό μιας κάποιας αξίας, 
το κουρσάρικο μετατρεπόταν σε θηρευτή και χρησιμοποιούσε όλα τα διαθέσιμα μέσα 
για να προσεγγίσει και να αιχμαλωτίσει το θύμα του: πονηριά, εξαπάτηση, θράσος, 
ταχύτητα, απειλές, και σε τελευταία φάση, βία.59  

Το κουρσάρικο σκάφος έπρεπε να είναι γερά οπλισμένο και επανδρωμένο, 
ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει σε περίπτωση μάχης, δεν έπρεπε όμως να το δείχνει, 
καθώς έτσι θα τρόμαζε τις υποψήφιες πρέζες του. Αντιθέτως, όφειλε να δείχνει όσο 
πιο αδύναμο και ανυπεράσπιστο γινόταν, ώστε να εμπνέει στον εχθρό ασφάλεια ή, 
καλύτερα, περιφρόνηση. Έτσι, εάν το υποψήφιο θύμα πλησίαζε ανυποψίαστο, θα 
έδινε στο κουρσάρικο το πλεονέκτημα του αιφνιδιασμού. Φτάνοντας σε απόσταση 
βολής, το κουρσάρικο ύψωνε τη σημαία του και την τελευταία στιγμή αποκάλυπτε 
την αληθινή ταυτότητα του, καταλαμβάνοντας εξαπίνης το εμπορικό και οδηγώντας 
συνήθως στην παράδοσή του αμαχητί. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο, τα εμπορικά πλοία 
είχαν κάθε συμφέρον να δείχνουν όσο πιο πολεμοχαρή και βαριά οπλισμένα γινόταν, 
για να αποτρέπουν τα εχθρικά πολεμικά ή κουρσάρικα από την ιδέα και μόνο της 
επίθεσης.60  

                                                 
56 Στο ίδιο, σ. 71. 
57 Villiers, Jean Bart, σ. 118-119. 
58 Aumont, ó.π., σ. 183-188. 
59 Στο ίδιο, σ. 194-195. 
60Walter Minchinton, “Piracy and Privateering in the Atlantic, 1713-1776”, Actes du XVe CIHM 
pendant le XIVe CISH (Αύγουστος 1975), τόμ. 1, σ. 301.  
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Εδώ, πρέπει να τονιστεί το θέμα της σημαίας. Ένα πλοίο του 17ου ή του 18ου 

αιώνα που έπλεε στην ανοιχτή θάλασσα, δεν επεδείκνυε τη σημαία του. Μόνο όταν 
συναντούσε ένα άλλο πλοίο ήταν υποχρεωμένο να υψώσει την εθνική σημαία του 
δηλώνοντας έτσι την εθνικότητα του. Αυτή τη συνήθεια εκμεταλλεύονταν 
συστηματικά όλοι οι κουρσάροι όλων των κρατών της εποχής φροντίζοντας να 
φέρουν σημαίες του οικείου κράτους, αλλά και του εχθρού. Π.χ. ένα γαλλικό 
κουρσάρικο που συναντούσε ένα βρετανικό εμπορικό πλοίο, αφού διαπίστωνε την 
εχθρική ταυτότητα του, ύψωνε την βρετανική σημαία, αντί της γαλλικής, 
δημιουργώντας στον εχθρό μια ψευδαίσθηση σιγουριάς. Έτσι, το βρετανικό πλοίο 
υπέθετε ότι επρόκειτο για οικείο σκάφος και πλησίαζε ανέμελα το κουρσάρικο. Τότε, 
το κουρσάρικο κατέβαζε τη βρετανική και ύψωνε τη γαλλική σημαία, 
αποκαλύπτοντας την αληθινή ταυτότητα του και εκπλήσσοντας δυσάρεστα το 
βρετανικό εμπορικό. Όμως, όταν το κουρσάρικο πλησίαζε το υποψήφιο θύμα, η 
διεθνώς αποδεκτή συνήθεια επέβαλλε να ρίξει μια προειδοποιητική βολή κανονιού 
(στα γαλλικά, coup de semonce), με την οποία το γαλλικό θα απαιτούσε ταυτόχρονα 
την υποστολή της βρετανικής σημαίας του εχθρικού πλοίου και την παράδοση της: με 
μια κουβέντα, θα απαιτούσε την άμεση παράδοση του εμπορικού σκάφους. Ωστόσο, 
βάσει της κείμενης γαλλικής νομοθεσίας, η ύψωση της γαλλικής σημαίας έπρεπε να 
προηγηθεί αυτής της προειδοποιητικής βολής.61 Εάν το γαλλικό συνέχιζε να ανεμίζει 
βρετανική σημαία και έριχνε τη βολή, θεωρείτο απάτη και είχε σοβαρά νομικά 
προβλήματα: Πολύ πιθανώς, τα οικεία ναυαρχεία θα θεωρούσαν άκυρη μια πρέζα 
που είχε αιχμαλωτιστεί υπό συνθήκες εξαπάτησης και θα την επέστρεφαν στους 
νόμιμους ιδιοκτήτες της. Έτσι όριζε η πολεμική νομοθεσία της εποχής.  

Αντιθέτως, υποψήφιο θύμα που είχε διαπιστώσει την εχθρική ταυτότητα του 
κουρσάρικου, είχε ακούσει την προειδοποιητική βολή, αλλά είχε αρνηθεί να 
συμμορφωθεί και να παραδοθεί αμέσως, θεωρείτο εκ των πραγμάτων «καλή πρέζα», 
δηλ. έγκυρη, βάσει της διεθνώς αποδεκτής νομοθεσίας. Σε αυτή την περίπτωση, το 
κουρσάρικο ξεκινούσε το κυνήγι. Πολλά εξαρτιόνταν πλέον από τον άνεμο. Εάν το 
κουρσάρικο-κυνηγός είχε ούριο άνεμο και διέθετε τα επιθυμητά χαρακτηριστικά, 
δηλαδή ταχύτητα και ευελιξία, δεν είχε πρόβλημα να προφτάσει και να αιχμαλωτίσει 
το εμπορικό-θύμα του, συνήθως πιο βαριά φορτωμένο και άρα αργοκίνητο. 
Αντιθέτως, εάν το κουρσάρικο είχε κόντρα ή πλάγιο άνεμο, θα έπρεπε να εκτελέσει 
πολλές και κοπιαστικές μανούβρες για να έρθει σε μια πλεονεκτική ή, έστω, 
καλύτερη θέση. Σε αυτό το σημείο, τα προαναφερθέντα τεχνικά χαρακτηριστικά του 
πλοίου και η ικανότητα του καπετάνιου, του πιλότου και των ναυτών του έπαιζαν 
καθοριστικότατο ρόλο. Αυτό το θαλάσσιο κυνηγητό μπορούσε να διαρκέσει από λίγα 
λεπτά έως και αρκετές ώρες, ίσως μάλιστα και ένα ολόκληρο μερόνυχτο.62  
 Όταν το κουρσάρικο προσέγγιζε το θύμα του για να το αιχμαλωτίσει, δεν 
ακολουθούσε μάχη ή κανονιοβολισμοί, αντίθετα με την εντύπωση που έχουν 
δημιουργήσει τα λαϊκά μυθιστορήματα παλαιότερα και ο κινηματογράφος κατά τον 
20ο αιώνα. Ένα κουρσάρικο, ξέχειλο από οπλισμένους άντρες αποφασισμένους για 
όλα, ήταν ένα θέαμα που συνήθως οδηγούσε στην άμεση παράδοση της υποψήφιας 
πρέζας. Όπως γράφτηκε παραπάνω, η αναλογία αντρών/τόνων ήταν υψηλότατη, τόσο 
σε μικροσκοπικά κουρσάρικα, (π.χ. 3-4 άντρες/τόνο), όσο και στα μεγαλύτερα (0,5 
άντρες/τόνο), εκεί όπου ένα εμπορικό χρειαζόταν μόνο 0,1 άντρες/τόνο.63 Έτσι, όταν 
οι λιγοστοί ναύτες ενός αργοκίνητου εμπορικού έρχονταν αντιμέτωποι με τους 
αριθμητικά ανώτερους κουρσάρους, προτιμούσαν την άμεση παράδοση ή, έστω, μια 
                                                 
61 Villiers, Jean Bart, σ. 166-167. 
62 Aumont, ó.π., σ. 195-196. 
63 Villiers, Jean Bart, σ. 75. 
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πολύ σύντομη αντίσταση, για την τιμή των όπλων. Το ένστικτο της επιβίωσης 
μετρούσε πολύ περισσότερο για αυτούς.  

Από την πλευρά των κουρσάρων, επίσης δεν υπήρχε διάθεση για μάχη. Οι 
ναύτες είχαν ζητήσει να δουλέψουν σε κουρσάρικο, ελπίζοντας σε μεγάλα κέρδη με 
ελάχιστο κόπο, και σίγουρα δεν ήθελαν να βάλουν σε κίνδυνο τη ζωή τους, 
μαχόμενοι όταν δεν χρειαζόταν. Ο δε εφοπλιστής, όπως γράφτηκε παραπάνω, 
επιθυμούσε το άψυχο και έμψυχο υλικό που είχε στείλει στη θάλασσα να του 
επιστραφεί στο ακέραιο, διότι οποιαδήποτε φθορά μεταφραζόταν σε οικονομική 
ζημιά για την επιχείρηση του. Το ίδιο ακριβώς ίσχυε για τις πρέζες: Ένα πλούσιο και 
καλοτάξιδο εμπορικό θα έχανε τμήμα της αξίας του, εάν αιχμαλωτιζόταν με 
κατεστραμμένα κατάρτια, φθορές από οβίδες στο σκαρί του ή εμπόρευμα σε κακή 
κατάσταση. Συνεπώς, ο καπετάνιος, εντολοδόχος του εφοπλιστή, φρόντιζε να 
συμπεριφέρεται ως κυνηγός και όχι ως πολέμαρχος.64  

Τα παραπάνω εξηγούν απόλυτα γιατί στην πραγματικότητα οι περισσότερες 
πρέζες αιχμαλωτίζονταν χωρίς ούτε μια τουφεκιά. Ενδεικτικώς, επί Λουδοβίκου ΙΔ’, 
μόνο το 2,5% των πρεζών των μαλουίνων65 κουρσάρων αιχμαλωτίστηκαν μετά από 
αιματηρή μάχη.66 Παρά τα μεγάλα κενά των πρωτογενών πηγών, γνωρίζουμε ότι οι 
κουρσάροι της Granville μάτωσαν κυριολεκτικά μόνο κατά 13% για να 
αιχμαλωτίσουν τις πρέζες τους, μεταξύ 1688-1811.67 Τέλος, μόνο ένα 6,7% των 
πρεζών αντιστάθηκε από λίγα λεπτά έως μερικές ώρες στους κουρσάρους του 
Paimpol, κατά την περίοδο 1797-1800.68 

Φυσικά, ένα κουρσάρικο όφειλε να φέρει ικανό αριθμό κανονιών σεβαστού 
διαμετρήματος και να ξέρει να τα χρησιμοποιεί, αλλά το πλήρωμα ήλπιζε ότι δεν θα 
χρειαζόταν να φτάσει έως εκεί. Πάντως, ο καλός καπετάνιος εξασκούσε συχνά το 
πλήρωμα του στη χρήση των πυροβόλων του πλοίου. Κατά τον 18ο αιώνα, ο 
οπλισμός ενός σκάφους συνίστατο στα κανόνια του και στα μικρά φορητά όπλα των 
ναυτών. Τα κανόνια ήσαν μπρούτζινα ή σιδερένια, στερεωμένα σε τετράτροχους 
ξύλινους κιλλίβαντες και είχαν διαμέτρημα από μια-δυο έως εννέα ή δώδεκα λίβρες.69 
Λόγω κόστους και στενότητας χώρου, τα κουρσάρικα προτιμούσαν τα μικρότερα 
διαμετρήματα, αν και προς τα τέλη του 18ου και τις αρχές του 19ου αιώνα, τα 
εννιάλιβρα ή δωδεκάλιβρα κανόνια δεν σπάνιζαν. Την ίδια εποχή εμφανίζεται και η 
βρετανική carronade, ένα κοντόφαρδο κανόνι μεγάλου διαμετρήματος, στερεωμένο 
σε ειδικό κιλλίβαντα, που του επέτρεπε να βάλει σε ακτίνα 360°, αλλά είχε μικρότερο 
βεληνεκές. Συχνότατη ήταν και η χρήση μικρότερων πυροβόλων, στερεωμένων στην 
κουπαστή του πλοίου, των λεγόμενων λιθοβόλων (γαλλ. pierrier, αγγλ. swivel gun). 
Μικρού διαμετρήματος, είχαν το πλεονέκτημα ότι έριχναν βλήματα επίσης σε ακτίνα 
360°. Ήσαν ιδιαίτερα χρήσιμα για το σάρωμα του εχθρικού καταστρώματος και την 
πρόκληση μεγάλου αριθμού τραυμάτων, ικανών να ακινητοποιήσουν ένα 
αντιστεκόμενο εχθρικό πλήρωμα.70 Πολλά από τα μικροσκοπικά κουρσάρικα της 
περιόδου έβγαιναν σε εξόρμηση οπλισμένα αποκλειστικά με λιθοβόλα, διότι το 
μέγεθος τους απαγόρευε να φέρουν αληθινά κανόνια.71 Πολλές φορές όμως, μερικά 
ψεύτικα ξύλινα κανόνια φορτώνονταν στο κουρσάρικο, απλώς και μόνο για το 

                                                 
64 Aumont, ó.π., σ. 197-198. 
65 Εκ του γαλλικού malouin, κάτοικος ή σχετικός με το Saint-Malo.  
66 Lespagnol, , ó.π., σ. 49-50. 
67 Aumont, ó.π., σ. 197. 
68 Jacq, ó.π., σ. 97. 
69 1 λίβρα = 0,45 kg.  
70 Konstam, ó.π., σ. 192-196. 
71 Aumont, ó.π., σ. 149. Για τα είδη κανονιών, βλ. παράρτημα, εικόνες 3.I – Κανόνια.  
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θεαθήναι. Όπως ειπώθηκε, η πονηριά και η εξαπάτηση ήσαν θεμελιώδη 
χαρακτηριστικά των κουρσάρων!72  

Ωστόσο, εάν οι κοινές πρέζες, ψαροκάικα ή μικρά εμπορικά του cabotage, 
παραδίδονταν αμαχητί, οι μεγάλες και πολυτιμότερες πρέζες αντιστέκονταν σθεναρά. 
Ένα μεγάλο και καλά οπλισμένο εμπορικό που μετέφερε ένα φορτίο αποικιακών 
προϊόντων, ικανό να αποδώσει 200 ή 300% κέρδος στους εφοπλιστές του, λάμβανε 
οδηγίες να αντισταθεί με κάθε τρόπο και έπρεπε υποχρεωτικά να χυθεί αίμα για να 
αιχμαλωτιστεί.73 Σε αυτή την περίπτωση, τα κανόνια θα ξερνούσαν οβίδες ή άλλα 
βλήματα74 και ενδεχομένως τα πράγματα να έφταναν μέχρι το ρεσάλτο, που τόσες 
φορές έχουμε δει στον κινηματογράφο. Οι ναύτες έριχναν σκοινιά με γάντζους για να 
πιάσουν το υποψήφιο θύμα και να το φέρουν πιο κοντά, ώστε το πλήρωμα του 
κουρσάρικου να πηδήξει στο εμπορικό, ενώ κάποια μέλη του συνέχιζαν να 
πυροβολούν από τα ξάρτια και τα κατάρτια. Σε αυτή την περίπτωση 
χρησιμοποιούσαν πιστόλες, μουσκέτα ή τρομπόνια.75 Από τη στιγμή που οι 
κουρσάροι βρίσκονταν στο κατάστρωμα του εχθρού, μάχονταν σώμα με σώμα, 
χρησιμοποιώντας σπάθες, μαχαίρια, λόγχες πεζικού ή τσεκούρια ρεσάλτου και 
ρίχνοντας χειροβομβίδες.76  

Το ρεσάλτο μπορούσε να έχει μόνο δυο πιθανές καταλήξεις: τη νίκη των 
κουρσάρων και την αιχμαλωσία του εμπορικού, ή αντιστρόφως, τη νίκη του 
εμπορικού και την αιχμαλωσία του κουρσάρικου. Στατιστικώς, φαίνεται ότι ο 
κανόνας ήταν η πρώτη περίπτωση. Ωστόσο, όπως τονίστηκε παραπάνω, τα πράγματα 
σπανίως έφταναν σε αυτό το σημείο και μια ή δυο κανονιές αρκούσαν για να πείσουν 
το υποψήφιο θύμα να υποστείλει τη σημαία του και να παραδοθεί. Οι θάνατοι από 
πνιγμό ήσαν διπλάσιοι από τους θανάτους κατά την διάρκεια ενός ρεσάλτου.77   

Μετά την παράδοση του εμπορικού, με ή χωρίς μάχη, η διαδικασία που 
ακολουθούνταν ήταν πολύ συγκεκριμένη. O γραφιάς του κουρσάρικου έβρισκε τα 
επίσημα έγγραφα της πρέζας και σφράγιζε όλα τα μπαούλα και τις καταπακτές που 
οδηγούσαν στους αποθηκευτικούς χώρους, όπου βρισκόταν το εμπόρευμα, ενώ ο 
καπετάνιος επιθεωρούσε το εχθρικό πλοίο και φρόντιζε για τους αιχμαλώτους και 
τυχόντες τραυματίες. Κατόπιν τούτου, ο μάστορας της πρέζας, με λίγους άντρες του 
κουρσάρικου, επιβιβαζόταν στο αιχμάλωτο πλοίο και το οδηγούσε στο κοντινότερο 
οικείο λιμάνι.78 Όσες περισσότερες πρέζες συλλάμβανε ένας κουρσάρος, τόσο 
λιγόστευε το πλήρωμα του. Αυτός ήταν ένας επιπλέον λόγος για τον οποίο τα 
κουρσάρικα έφεραν τόσο πολυάριθμα πληρώματα.  

Τα επίσημα έγγραφα του αιχμάλωτου πλοίου ήσαν απαραίτητα, καθώς από 
αυτό εξαρτάτο η κρίση της πρέζας από τις αρμόδιες αρχές. Αποτελούσαν όμως 
ακανθώδες ζήτημα για τους κουρσάρους και τους εντολείς τους. Ένα εμπορικό πλοίο 
του εχθρού μπορούσε κάλλιστα να διαθέτει ψεύτικα χαρτιά. Σε μια εποχή όπου η 
τυπογραφία ήταν προσιτή σε όλους, αλλά ο έλεγχος γνησιότητας οποιουδήποτε 
εγγράφου πρακτικώς αδύνατος, ένας εφοπλιστής μπορούσε άνετα να εφοδιάσει τον 
καπετάνιο του με ψεύτικες πιστοποιήσεις. Π.χ., ένα γαλλικό πλοίο που έβγαινε από 
τη Nantes σε καιρό πολέμου με τη Βρετανία, μπορούσε να διαθέτει έγγραφα που 
παρουσίαζαν το πλοίο ως ουδέτερο στον τρέχοντα πόλεμο. Η παρουσία ενός αληθινά 

                                                 
72 Στο ίδιο, σ. 196.  
73 Lespagnol, ó.π., σ. 50-52.  
74 Aumont, ó.π., σ. 149-150. Για τα είδη βλημάτων, βλ. παράρτημα, εικόνες 3.II – Είδη βλημάτων. 
75 Γαλλ. tromblon ή espingole, αγγλ. blunderbuss. 
76 Aumont, ó.π., σ. 150-151. Για τα φορητά όπλα, βλ. παράρτημα, εικόνες 3.III – Φορητά όπλα. 
77 Στο ίδιο, σ. 212-213. 
78 Στο ίδιο, σ. 196-197.  
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ουδέτερου καπετάνιου (π.χ. εκ Σουηδίας), που είχε λάβει σαφείς οδηγίες για το τι 
έπρεπε να δηλώσει κατά την ανάκριση σε περίπτωση νηοψίας ή σύλληψης, ήταν 
συνηθισμένη πρακτική και οδηγούσε έναν βρετανό κουρσάρο σε ανυπέρβλητες 
δυσκολίες. Χωρίς χειροπιαστά στοιχεία ή αυτόπτες μάρτυρες που να είχαν δει το 
γαλλικό εμπορικό να βγαίνει από τη Nantes, ο καπετάνιος του κουρσάρου 
αδυνατούσε να αποδείξει την ταυτότητα του θύματος του ή του φορτίου του. Αυτό 
σήμαινε ότι το αιχμάλωτο πλοίο μπορούσε να θεωρηθεί άκυρο ως πρέζα από τις 
αρμόδιες βρετανικές αρχές και ο εφοπλιστής να υποχρεωθεί να επιστρέψει το σκάφος 
και το εμπόρευμα και επιπλέον να πληρώσει αποζημίωση. Σε αυτή την περίπτωση όχι 
μόνο δεν κέρδιζε, αλλά ζημιωνόταν.79 Αντιθέτως, στην περίπτωση που το εμπορικό 
που αιχμαλωτιζόταν είχε τα αληθινά χαρτιά του και είχε κουρσευτεί σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, οι αρμόδιες αρχές θα επικύρωναν την πρέζα άνευ κωλύματος.  

Τι συνιστούσε όμως την πρέζα; Πρωτίστως, το εμπόρευμα που ήταν 
αποθηκευμένο στο αμπάρι του αιχμάλωτου εμπορικού και το ίδιο το πλοίο με όλο του 
τον εξοπλισμό. Δευτερευόντως, οι κουρσάροι μπορούσαν να οικειοποιηθούν τα 
αντικείμενα που ανήκαν στους ομολόγους τους. Π.χ. ο χειρούργος του κουρσάρικου 
μπορούσε να πάρει το κασελάκι φαρμάκων της πρέζας και ο καπετάνιος να 
οικειοποιηθεί τα αντικείμενα της καμπίνας του ομολόγου του που μόλις είχε 
αιχμαλωτίσει –αρκεί να μην ξεπερνούσαν σε αξία ένα ορισμένο ποσό. Ήταν το 
λεγόμενο δικαίωμα του pluntrage. Η συνήθεια και η ηθική της εποχής επέβαλλαν 
αυτή η λαφυραγώγηση να γίνεται με μέτρο, ώστε τα θύματα να διατηρούν την 
αξιοπρέπεια τους με ό,τι τους άφηναν οι κουρσάροι. Αυτό βεβαίως έθετε ένα 
αριθμητικό πρόβλημα, καθώς οι ναύτες του κουρσάρικου ήσαν πάντα περισσότεροι 
από τους ομολόγους αιχμαλώτους τους.80  

Εντούτοις, αυτό δεν σημαίνει ότι τούτοι οι κανονισμοί εφαρμόζονταν κατά 
γράμμα από τους ναύτες που, ίσως να είχαν κοπιάσει ή πολεμήσει για να υποτάξουν 
την πρέζα τους. Παρασυρμένοι από την ορμή του ρεσάλτου ή από την δίψα για 
εκδίκηση κατά των αντιστεκόμενων, δεν θα δίσταζαν να καταληστέψουν τους ναύτες 
του εμπορικού πλοίου και να σαρώσουν τις καμπίνες των αξιωματικών. Κανένα 
κράτος δεν είχε την εξουσία να επιβάλλει το νόμο του στη μέση της ανοιχτής 
θάλασσας. Οι κουρσάροι αδιαφορούσαν μάλιστα ακόμη περισσότερο για τους 
κανονισμούς, εάν η αποπληρωμή των μισθών τους εξαρτιόταν από μια κρατική 
γραφειοκρατία, ικανή να καθυστερήσει για μήνες (ακόμη και χρόνια!) την εξέταση 
του φακέλου της πρέζας και την έκδοση τελικής σχετικής απόφασης.81 Οι άντρες 
λοιπόν αντιμετώπιζαν εχθρικά την ανάμιξη του κράτους στα οικονομικά τους. 
Λαμβάνοντας μάλιστα υπ’ όψιν τους κοινωνικοοικονομικούς ανταγωνισμούς μεταξύ 
των βαθμίδων του πληρώματος, δεν αποκλείεται να επιχειρούσαν να αποκρύψουν 
αντικείμενα αξίας από τον ίδιο τον εφοπλιστή τους.82 
 

4 – Η επιστροφή στο λιμάνι 
 

Το κουρσάρικο όφειλε να επιστρέψει στο λιμάνι όπου εξοπλίστηκε, το ίδιο και οι 
πρέζες του. Ωστόσο αυτό δεν ήταν πάντα δυνατό, π.χ. λόγω θαλασσοταραχής ή 
ναυτικού αποκλεισμού του εν λόγω λιμανιού. Εξάλλου, μια πρέζα μπορούσε να έχει 

                                                 
79 Crowhurst, War on Trade, σ. 35. 
80 Villiers, Jean Bart, σ. 78 & 221-222. 
81 Στο ίδιο, σ. 79.  
82John S. Bromley, “Outlaws at Sea, 1660-1720: Liberty, Equality and Fraternity among Caribbean 
Freebooters”, στο Krantz Frederick (επιμ.) History from Below: Studies in Popular Protest and 
Popular Ideology in Honour of George Rude, Montreal: Concordia University, 1986, σ. 303-304. 



21 
 

συλληφθεί πολύ μακριά από το οικείο λιμάνι και η αποστολή της σε αυτό να ήταν 
εξαιρετικά επικίνδυνη, εάν εχθρικά πολεμικά ή κουρσάρικα περιπολούσαν στην 
περιοχή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η πρέζα και το ίδιο το κουρσάρικο μπορούσαν 
κάλλιστα να πιάσουν σε άλλα λιμάνια του οικείου βασιλείου, ή ακόμη και σε λιμάνι 
σύμμαχου κράτους. 

Όταν μια πρέζα επέστρεφε σε ένα οικείο λιμάνι, η διαδικασία ήταν και πάλι 
αυστηρή και συγκεκριμένη. Ο μάστορας της πρέζας, εκτελών χρέη καπετάνιου, 
έπρεπε να αναφερθεί ενώπιον των αρμόδιων τοπικών ναυτικών αρχών, διηγούμενος 
τις περιστάσεις υπό τις οποίες αιχμαλωτίστηκε, ταξίδεψε και ελλιμενίστηκε η πρέζα 
και να παραδώσει τα επίσημα χαρτιά της. Ταυτοχρόνως, οι αρχές ανέκριναν τον 
αιχμάλωτο καπετάνιο και μερικά μέλη του πληρώματος του, για να βεβαιωθούν εάν η                                              
πρέζα συνελήφθη βάσει των διεθνώς αποδεκτών κανονισμών, ενώ κλιμάκιο τους 
επιθεωρούσε το αιχμάλωτο σκάφος και σφράγιζε εκ νέου καταπακτές και μπαούλα. 
Όλες οι παραπάνω ενέργειες έπρεπε να γίνονται τάχιστα, προς αποφυγή παρατυπιών 
(π.χ. παράνομη εκφόρτωση λαφύρων), από μέλη του πληρώματος του κουρσάρικου, 
του εφοπλιστή, ή και τρίτων. Εάν το φορτίο της πρέζας εκφορτωνόταν, όφειλε να 
στοιβαχθεί σε φρουρούμενη αποθήκη του κράτους. Σε περίπτωση που απαρτιζόταν 
από αναλώσιμα εμπορεύματα, π.χ. τρόφιμα ή μπαχαρικά, δινόταν εξουσιοδότηση να 
πωληθούν άμεσα και τα χρήματα κατατίθεντο προσωρινώς σε κάποιο δημόσιο 
ταμείο.  

Κατόπιν, οι κρατικοί υπάλληλοι συνέτασσαν ένα φάκελο με όλα τα  
παραπάνω στοιχεία: έγγραφα της πρέζας, πιστοποιητικά του κουρσάρικου, 
ανακρίσεις και καταθέσεις μαρτύρων, τα οποία στέλνονταν στην αρμόδια ανώτατη 
αρχή, το υπουργείο ναυτικών ή το βασιλικό ναυαρχείο. Μια ειδική επιτροπή του 
παραπάνω κρατικού φορέα εξέταζε τον φάκελο. Εάν όλα τα έγγραφα ήσαν εντάξει, 
έκρινε την πρέζα ως «καλή»83 και επέτρεπε τη ρευστοποίηση της. Η πώληση του 
φορτίου και του ίδιου του αιχμάλωτου σκάφους ανακοινωνόταν στα εμπορικά 
χρηματιστήρια και τα λιμάνια του κράτους. Εάν μάλιστα το εμπόρευμα αποτελείτο 
από ακριβά και σπάνια αποικιακά προϊόντα μεγάλης αξίας, η διαφήμιση του 
ξεπερνούσε τα σύνορα του κράτους και γινόταν με δημοπρασία στο λιμάνι όπου είχε 
ελλιμενιστεί η πρέζα.84 

Κάθε κουρσάρος προσδοκούσε να αιχμαλωτίσει περισσότερες από μια πρέζες 
σε κάθε εξόρμηση. Εάν οι προσδοκίες του εκπληρώνονταν, κάθε πρέζα πωλούνταν 
ξεχωριστά. Στα γαλλικά, η πώληση μιας μεμονωμένης πρέζας ονομαζόταν προσωρινή 
ρευστοποίηση (liquidation provisoire). Μετά τη λήξη της εξόρμησης, την ακριβή 
διάρκεια της οποίας όριζε ρητώς το letter of marque, ο εφοπλιστής προχωρούσε στην 
γενική ρευστοποίηση (liquidation générale). Αυτή συνίστατο στην πλήρη λογιστική 
εκκαθάριση των υποχρεώσεων της κουρσάρικης εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη τις 
πωλήσεις όλων των πρεζών και όλα τα έξοδα της, όταν συστήθηκε: αγορά ή 
κατασκευή του σκάφους, μισθοί, εξοπλισμός και οπλισμός του πλοίου, εφοδιασμός, 
λειτουργικά έξοδα και, εκ των υστέρων, έξοδα διαφόρων υπηρεσιών 
(συμβολαιογραφικά έξοδα, πρόσληψη ντόπιων πιλότων για είσοδο σε άγνωστο λιμάνι 
κ.ο.κ.). Συγκρίνοντας τα έσοδα των πωλήσεων με το σύνολο των εξόδων, ο 
εφοπλιστής υπολόγιζε το τελικό κέρδος και μοίραζε τα μερίδια: Ο ίδιος και οι λοιποί 

                                                 
83 Αξίζει να σημειωθεί το εξής νομικό παράδοξο για τη Γαλλία: Ένα γαλλικό κουρσάρικο μπορούσε να 
ανακαταλάβει γαλλικό εμπορικό που είχε κουρσευτεί από εχθρούς. Αυτή η επιχείρηση ονομαζόταν la 
rescousse. Εάν το γαλλικό εμπορικό είχε παραμείνει στα χέρια του εχθρού για περισσότερο από 24 
ώρες, οι ναυτικοί κανονισμοί του Λουδοβίκου ΙΔ’ όριζαν ότι συνιστούσε «καλή πρέζα», παρ’ ότι 
επρόκειτο για οικείο εμπορικό! Villiers, Jean Bart, σ. 173.  
84 Bonnel, ó.π., σ. 520-522.  
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δικαιούχοι μέτοχοι λάμβαναν τα 2/3  του καθαρού κέρδους. Οι ναύτες λάμβαναν το 
τελευταίο τρίτο, μείον τις προκαταβολές που είχαν λάβει όταν μπαρκάριζαν.85 

Βεβαίως, το συνολικό κόστος μιας κουρσάρικης εξόρμησης μπορούσε να 
ξεπερνά τα τελικά κέρδη της. Τότε η κουρσάρικη εταιρεία κατέληγε ελλειμματική. 
Ακόμη χειρότερα, υπήρχε πάντα ο φόβος το κουρσάρικο να επιστρέψει με τελείως 
άδεια χέρια, ή να μην επιστρέψει ποτέ, λόγω ναυαγίου ή, συχνότερα, λόγω σύλληψης 
του. Σε αυτή την περίπτωση, η εξόρμηση αποδεικνυόταν εντελώς άκαρπη (φαινόμενο 
άκρως συνηθισμένο), όμως οι μισθοί των ναυτών θεωρούνταν κεκτημένοι και ο 
εφοπλιστής δεν είχε δικαίωμα να τούς ζητήσει πίσω. Αντιθέτως, αναλάμβανε ο ίδιος 
και οι συνέταιροι του το μοίρασμα των ζημιών.  

 Θεμελιώδης προϋπόθεση για όλα τα παραπάνω ήταν, όπως γράψαμε, η κρίση 
της πρέζας ως «καλής» από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Δεδομένου και πάλι του χρόνου 
που απαιτούνταν για την μεταφορά του φακέλου της από το λιμάνι στην πρωτεύουσα, 
την έκδοση της απόφασης και τη μεταφορά της πίσω στο λιμάνι, η τελική 
ρευστοποίηση μια πρέζας μπορούσε να καθυστερήσει για εβδομάδες ή και μήνες. Σε 
ορισμένες περιπτώσεις, η καθυστέρηση κράτησε… δεκαετίες! Το σεμπέκο86 Brave 
sans Culotte από τη Marseille εξοπλίστηκε για κούρσο το Μάρτιο του 1793 και 
συνέβαλε τρεις πρέζες: μια ισπανική, μια σουηδέζικη και μια βενετσιάνικη. Οι 
πρώτες δυο ρευστοποιήθηκαν ομαλά και σε κανονικούς χρόνους. Όμως η τρίτη 
κηρύχτηκε άκυρη από τις αρμόδιες γαλλικές αρχές, οι οποίες έδωσαν εντολή να 
επιστραφεί το σκάφος και το εμπόρευμα στους νόμιμους ιδιοκτήτες, στους οποίους 
δινόταν το δικαίωμα να ζητήσουν αποζημίωση. Η υπόθεση διήρκησε 21 χρόνια και 
δεν τελεσιδίκησε παρά στα 1814, όταν οι περισσότεροι από τους ενδιαφερόμενους 
(εφοπλιστές, καπετάνιοι και ναύτες εκατέρωθεν) είχαν πια πεθάνει!87 

Υπήρχε όμως κι ένας άλλος τύπος πρέζας: τα λύτρα. Σε πολλές περιπτώσεις 
το κουρσάρικο καταλάμβανε σκάφη μικρού μεγέθους και ασήμαντης αξίας, τα οποία 
δεν συνέφερε καν να επανδρώσει με απόσπασμα του πληρώματος και να αποστείλει 
στο οικείο λιμάνι. Τότε ο καπετάνιος εκτιμούσε χονdρικά την αξία του αιχμάλωτου 
σκάφους και ζητούσε κάποιο ποσό ως λύτρα από τον αιχμάλωτο καπετάνιο. Ο 
τελευταίος έπρεπε να δώσει ρητώς τη συγκατάθεση του για την πληρωμή των 
λύτρων. Στην περίπτωση αυτή,  πλέον οποιασδήποτε γραπτής ή προφορικής 
εγγύησης, ένα ή δυο μέλη του αιχμάλωτου πληρώματος κρατούνταν ως όμηροι στο 
κουρσάρικο. Από την ανάκριση των ομήρων και τις καταθέσεις των κουρσάρων, όταν 
επέστρεφαν στο λιμάνι τους, εξαρτάτο η επικύρωση ή όχι των λύτρων.88 

Η παραπάνω περίπτωση θέτει ένα άλλο ζήτημα, αυτό των αιχμαλώτων. Κατά 
την επιστροφή τους, εκτός από εμπορεύματα και σκάφη, οι κουρσάροι έφερναν μαζί 
τους κι έναν αριθμό αιχμαλώτων όλων των ναυτικών βαθμίδων. Όπως αναφέρθηκε 
στην αρχή, οι κουρσάροι εκτελούσαν πολεμικές επιχειρήσεις και ενεργούσαν εντός 
των νομίμων πλαισίων με εξουσιοδότηση του κράτους. Κατά συνέπεια, όλοι οι 
αιχμάλωτοι των κουρσάρων λογίζονταν ως αιχμάλωτοι πολέμου και έχαιραν τέτοιας 
μεταχείρισης. Ωστόσο, η έρευνα μας αφορά μια εποχή όπου το κράτος δεν είχε ακόμη 
την οικονομική και διοικητική ικανότητα να φροντίζει μεγάλους αριθμούς 
αιχμαλώτων. Δεν είχε καν που να τους στεγάσει. Έτσι, οι κρατούμενοι ναυτικοί 
συνήθως περνούσαν μερικούς μήνες στη χώρα αιχμαλωσίας τους, μέχρι αυτή να έρθει 

                                                 
85 Aumont, ó.π., σ. 46-47. 
86 Ταχύπλοο σκάφος μεσαίου μεγέθους με λατίνια που, κατά περίσταση, μπορούσε να μετατραπεί σε 
κωπήλατο, δίνοντας του ένα συγκριτικό πλεονέκτημα σε περίπτωση νηνεμίας. Αυτά τα 
χαρακτηριστικά το καθιστούσαν καλή επιλογή για το κούρσο. 
87 Crowhurst, War on Trade, σ. 153-155.  
88 Bonnel, ó.π., σ. 519. 
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σε συνεννόηση με την πατρίδα τους, ώστε τα δυο εμπόλεμα κράτη να προχωρήσουν 
σε ανταλλαγή αιχμαλώτων, ανάλογα με τον αριθμό και το βαθμό τους.89 Αυτή ήταν η 
συνήθεια, τουλάχιστον στη Γαλλία, κατά τη διάρκεια των πολέμων του Λουδοβίκου 
ΙΔ΄, η οποία συνεχίστηκε μέχρι τα μέσα του 18ου αιώνα.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
89 Στο ίδιο, σ. 522. 



24 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: Γενική ιστορία του κούρσου 
 

1 – Από τον πόλεμο αντιποίνων στον πόλεμο του κούρσου 
 

Έχοντας ορίσει τις έννοιες πειρατής, κουρσάρος και κούρσο και έχοντας 
παρακολουθήσει πως οργανωνόταν και εκτελείτο μια κουρσάρικη εξόρμηση, κρίνεται 
σκόπιμη μια ιστορική αναδρομή στη νομοθεσία και την εξέλιξη του φαινομένου του 
κούρσου, με έμφαση στη γαλλική νομοθεσία και κουρσάρικη ιστορία.  

Όπως η ληστεία στη στεριά, έτσι και η πειρατεία στη θάλασσα είναι ένα 
αρχαιότατο φαινόμενο. Η ύπαρξη της αναφέρεται από την εποχή του Ομήρου. 
Αντιθέτως, αυτό δε συμβαίνει με το κούρσο, αν και υπάρχει μια υπόνοια ότι 
ορισμένοι αγνώστου χρονολόγησης νόμοι των Ροδίων, αναφορικά με το κούρσεμα 
πλοίων Ελλήνων και Φοινίκων, ίσως να αποτελούν το αρχαιότερο νομικό κείμενο 
που αναφέρεται στο κούρσο.90    

Η αληθινή ιστορία του κούρσου ξεκινά κατά τον μέσο και ύστερο Μεσαίωνα. 
Η νομική εξέλιξη του και ο σαφής διαχωρισμός του από την πειρατεία είναι κυρίως 
δυτικοευρωπαϊκό φαινόμενο. Στη Μεσόγειο, η παραπάνω διαδικασία είναι πολύ πιο 
αργή και περίπλοκη, λόγω της εμπλοκής του θρησκευτικού παράγοντα.  Όμως στην 
περίπτωση της δυτικής Ευρώπης, το κούρσο κάνει την πρώτη του εμφάνιση ως μια 
φεουδαρχική πρακτική, σύμφωνα με την οποία κάθε χωροδεσπότης ή βασιλιάς έδινε 
σε υποτελείς του εμπόρους, που είχαν πέσει θύματα πειρατείας ή άλλης επίθεσης, το 
δικαίωμα να εκδικηθούν, χτυπώντας πλοία της ίδιας εμπορικής οικογένειας ή 
εταιρείας που είχε εκτελέσει τη ληστρική πράξη ή ακόμη και του λιμανιού από όπου 
είχαν εφορμήσει.91 Έτσι γεννήθηκε σταδιακά, από τον 13ο έως τον 15ο αιώνα, το 
δίκαιο των αντιποίνων.  

Ένα γνωστό παράδειγμα ατόμου που έδρασε σύμφωνα με αυτό το εθιμικό 
δίκαιο ήταν ο Jean Ango από τη Dieppe της Γαλλίας. Στις αρχές του 16ου αιώνα, ο 
Ango πλούτιζε από το εμπόριο, χρησιμοποιώντας την τελευταία λέξη της ναυτικής 
τεχνολογίας και των επιστημών και επιδεικνύοντας τόλμη. Όταν ένα εμπορικό πλοίο 
του έπεσε στα χέρια των Πορτογάλων, αυτοί κατάσχεσαν το φορτίο και κρέμασαν 
όλους τους ναύτες ως πειρατές, διότι το πλοίο του Ango είχε πλεύσει στα ανοιχτά της 
Αφρικής, την οποία οι Πορτογάλοι θεωρούσαν κτήση τους. Σε απάντηση, ο υιός του 
Ango οδήγησε μια αρμάδα πλοίων, οπλισμένων με ίδια έξοδα και υπό τη νομική 
κάλυψη του βασιλιά του, Φραγκίσκου Α´, στις ακτές της Πορτογαλίας, τις οποίες 
λεηλάτησε. Ο Φραγκίσκος Α´ δήλωσε στον πορτογάλο ομόλογο του ότι δεν έπρεπε 
να είχε προκαλέσει τον Ango, ο οποίος διέθετε περισσότερα πλοία και τουλάχιστον 
τα διπλάσια χρήματα από τον ίδιο το γάλλο βασιλιά!92 

 Τέτοιου είδους πρακτικές ήσαν πολύ συνηθισμένες, αλλά δημιουργούσαν 
οχλήσεις και εντάσεις μεταξύ των δυτικοευρωπαϊκών κρατών. Αυτό συνιστούσε 
μείζον πρόβλημα, ειδικά κατά την περίοδο των Ανακαλύψεων, οπότε τα κράτη αυτά 
συνειδητοποιούσαν ότι η θαλάσσια κυριαρχία αποτελούσε ταυτοχρόνως όπλο και 
διακύβευμα στον αγώνα για στρατιωτική και διπλωματική κυριαρχία στη διεθνή 
σκακιέρα. Συνεπώς, δημιουργήθηκε σταδιακά η ανάγκη τυποποίησης του δικαίου των 
αντιποίνων, με συγκεκριμένους νόμους, για τον περιορισμό της ανεξέλεγκτης βίας 

                                                 
90 Gonçal López Nadal, “Mediterranean Privateering between the Treaties of Utrecht and Paris, 1715-
1856: First Reflections”, στο Starkey David J., Van Eyck Van Heslinga Els, De Moor Jaap (επιμ.), 
Pirates and Privateers: New Perspectives on the War on Trade in the Eighteenth and Nineteenth 
Centuries, Exeter: University of Exeter Press, 1997, σ. 119, υποσημείωση 1.  
91 Villiers, Jean Bart, σ. 52-53. 
92 Jacq, ó.π., σ. 54-56 & Buhnau ó.π., σ. 246. 
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και της εκδίκησης που αυτό αντιπροσώπευε. Παράλληλα με την άσκηση του δικαίου 
των αντιποίνων, τα ναυτικώς αδύναμα κράτη υποχρεώνονταν σε καιρό πολέμου να 
αποζητούν τη βοήθεια ιδιωτικών σκαφών στη στρατιωτική τους προσπάθεια. Έτσι οι 
commissions en guerre (πολεμικές άδειες) διαφοροποιούνταν σταδιακά από την, έστω 
νομιμοποιημένη, διά lettres de marques, εκδίκηση και οδηγούσαν αργά αλλά σταθερά 
στη γέννηση του φαινομένου που έγινε γνωστό ως «κούρσο».93 

Στην περίπτωση της Γαλλίας, τα πρώτα νομικά κείμενα σχετικά με το κούρσο 
εντοπίζονται νωρίς, κατά τη διάρκεια του Εκατονταετούς Πολέμου. Στα 1373, ο 
Κάρολος Ε΄ της Γαλλίας εξέδωσε το διάταγμα Περί του ναυαρχείου, της πειρατείας 
και των ναυτικών πρεζών. Το πρωτόλειο αυτό κείμενο έθετε ορισμένους βασικούς 
κανόνες για την πώληση πρεζών.94 Λίγο αργότερα, στα 1400, ο διάδοχος του, 
Κάρολος ΣΤ΄, εξέδιδε τις πρώτες commissions en guerre,95 κάνοντας έτσι το πρώτο 
αποφασιστικό βήμα προς το νομικό ορισμό του κούρσου. Ωστόσο, στα 1470, η 
πειρατεία έφτασε στο ζενίθ της στη Μάγχη. Παρά την λήξη του Εκατονταετούς, η 
συνεχιζόμενη κατάσταση μόνιμου πολέμου και οι διπλωματικές περιπλοκές, ειδικά 
μεταξύ γαλλικού στέμματος και δουκάτου της Bretagne, εμπόδιζαν συστηματικά την 
ομαλή θαλάσσια εμπορική κίνηση. Σε αυτό το χαώδες πλαίσιο, η νομική ασάφεια 
μεταξύ πειρατείας και κούρσου ήταν λογικό να κερδίζει έδαφος.96 

Κατά τη διάρκεια του 15ου αιώνα, η εξέλιξη της τεχνολογίας της πυρίτιδας 
οδηγούσε για πρώτη φορά στον οπλισμό πλοίων. Αρχικά, κανόνια φορτώνονταν στα 
εμπορικά σκάφη για αμυντικούς σκοπούς. Όμως, σταδιακά άρχισαν να εκδίδονται οι 
πρώτες άδειες για πόλεμο και εμπόριο, έγγραφα που εξουσιοδοτούσαν εμπορικά πλοία 
να κουρσεύουν σκάφη του εχθρού, εάν και όταν τους δινόταν μια καλή ευκαιρία, 
κατά τη διάρκεια του συνηθισμένου εμπορικού ταξιδιού τους. Έτσι προέκυψε πολύ 
σύντομα το πρόβλημα των ουδετέρων. Ποια συμπεριφορά επέβαλλε ο νόμος προς τα 
σκάφη κρατών που δήλωναν ουδετερότητα κατά την διάρκεια ενός πολέμου, αλλά 
μετέφεραν εμπόρευμα που ανήκε σε εχθρικό κράτος; Ο Λουδοβίκος ΙΑ΄ της Γαλλίας 
(1461-1483) υιοθέτησε την άποψη ότι η ουδέτερη σημαία προστάτευε το σκάφος, όχι 
όμως και το εχθρικό εμπόρευμα, το οποίο συνιστούσε έγκυρη πρέζα. Το ζήτημα του 
δικαίου των ουδετέρων97 και των φορτίων τους διευθετήθηκε σταδιακά, με την 
πάροδο των αιώνων και των πολέμων. 

Σε κάθε περίπτωση, η γαλλική νομοθεσία της εποχής του Λουδοβίκου ΙΑ΄ 
σταδιακά αποτέλεσε πρότυπο για τη ναυτική νομοθεσία πολλών ευρωπαϊκών κρατών. 
Συνθήκες που υπέγραψε η Γαλλία με την Πορτογαλία (1488) και την Αγγλία (1518) 
αποτελούσαν ενδείξεις της διεθνούς διάθεσης για τη δημιουργία ενός σώματος νόμων 
που θα διευθετούσαν αυστηρώς τα ναυτικά ζητήματα, μεταξύ αυτών και το κούρσο. 
Σε αυτό το πλαίσιο, ο Φραγκίσκος Α´ επέβαλε στους κουρσάρους του την κατάθεση 

                                                 
93 Darricau-Lugat, ó.π., 393-394. 
94 Le Guellaff, ó.π., σ. 33. 
95 Εδώ, ας σημειωθεί ότι, αργότερα, οι νόμοι και όλα τα σχετικά κρατικά έγγραφα, ποτέ δεν ανέφεραν 
επισήμως τον όρο lettre de marques, ο οποίος σχετιζόταν με το παλαιότερο δίκαιο των αντιποίνων. Στα 
τέλη του 17ου αιώνα, οπότε το γαλλικό κούρσο είχε πλέον τυποποιηθεί οριστικά, οι επίσημες κρατικές 
άδειες για κούρσο ονομάζονταν commissions en guerre, ωστόσο η σύγχρονη ιστοριογραφία (και η 
παρούσα εργασία) συνεχίζει να χρησιμοποιεί καταχρηστικά τον όρο lettre de marques για να τις 
περιγράψει: Minchinton, ó.π., σ. 300, Bonnel, ó.π., σ. 514 & Darricau-Lugat, ó.π., 401. 
96 Jacq, ó.π., σ. 49. 
97 Ο όρος δίκαιο των ουδετέρων περιελάμβανε αορίστως κάθε εθνικό ή διεθνώς αποδεκτό νόμο που 
σχετιζόταν με τα δικαιώματα των πλοίων που έφεραν σημαία κράτους ουδετέρου σε μια πολεμική 
σύρραξη, όπως π.χ. οι σκανδιναβικές χώρες που έμεναν γενικώς έξω από τους μεγάλους ευρωπαϊκούς 
πολέμους του 18ου αιώνα. 
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υψηλής χρηματικής εγγύησης, ως δέσμευση για τη συμμόρφωση τους προς τους υπό 
σύνταξη νόμους.98 

Λίγο νοτιότερα, οι Ισπανοί, που στις αρχές του 16ου αιώνα είχαν ήδη αρχίσει 
να θέτουν τα θεμέλια της αποικιακής αυτοκρατορίας τους στην Αμερική, είχαν κάθε 
συμφέρον να θέλουν να διασαφηνίσουν διά νόμων το θέμα του κούρσου. 
Διαφορετικά τα πλοία τους θα ήταν τα πρώτα και μεγαλύτερα θύματα. Η ετήσια 
μεταφορά τεράστιων ποσοτήτων αργύρου και χρυσού και η συχνότερη κίνηση 
εμπορικών πλοίων φορτωμένων με πανάκριβα αποικιακά αγαθά, τα καθιστούσε 
ελκυστικές πρέζες για τους κουρσάρους των εχθρών της Ισπανίας. Καθ’ όλη τη 
διάρκεια του 16ου αιώνα, η ισπανική μοναρχία βρισκόταν σε σχεδόν αδιάκοπο πόλεμο 
με την Αγγλία, για θρησκευτικούς λόγους, και με τη Γαλλία, για πολιτικούς και 
δυναστικούς λόγους. Αυτή ήταν η αιτία για την οποία το ισπανικό ναυτικό 
προστάτευε τα πλοία του με πανίσχυρες νηοπομπές, καθιστώντας τα τη δυσκολότερη 
λεία του Ατλαντικού και ρίχνοντας το ποσοστό των ισπανικών πλοίων που 
κουρσεύτηκαν στο αμελητέο 0,36%. Δεν συνέβαινε το ίδιο με τους, σαφώς πιο 
ευάλωτους, Πορτογάλους. Οι απώλειες που υπέστησαν από ξένους κουρσάρους στο 
πρώτο μισό του 16ου αιώνα ανέρχονταν σε 100-150.000 cruzados ετησίως.  

Παρά την επαγρύπνηση των Ισπανών και τις ελάχιστες απώλειες τους στη 
θάλασσα, το εμπόριο τους δεχόταν περιστασιακά χτυπήματα, ειδικά από τους 
άγγλους κουρσάρους. Τα ελισαβετιανά καραβόσκυλα99 του δεύτερου μισού του16ου 

αιώνα, κατάφερναν ολιγάριθμες αλλά λαμπρές πρέζες, οι οποίες εκτός από τα μεγάλα 
κέρδη, είχαν και τεράστιο ψυχολογικό αντίκτυπο στο ισπανικό ηθικό. Επιπλέον, 
κάποιες από αυτές τις πρέζες συνέβαλαν στη συσσώρευση χρηματικού και υλικού 
κεφαλαίου και, μακροπρόθεσμα, στην ισχυροποίηση του αγγλικού ναυτικού και τη 
θαλασσοκρατορία της Μεγάλης Βρετανίας.100 

Την ίδια εποχή, το ισπανικό ηθικό επρόκειτο να δεχτεί άλλο ένα ισχυρότατο 
πλήγμα και η ναυτική νομοθεσία νέες δοκιμασίες και, συνεπώς, νέες διασαφηνίσεις. 
Η έκρηξη του Ογδοηκονταετούς Πολέμου στα 1579, λόγω της δογματικής διαφοράς 
μεταξύ ισπανικού στέμματος και προτεσταντικών ισπανικών Κάτω Χωρών, 
αποτέλεσε σημαντικό σταθμό στη νομοθεσία περί κούρσου, λόγω των εξαιρετικά 
τεταμένων και περίπλοκων καταστάσεων που δημιουργούσε. Όπως τονίστηκε 
παραπάνω, η νομιμοποίηση του κουρσάρου εξαρτάτο αποκλειστικά από το letter of 
marque της κυβέρνησης του. Στην περίπτωση των επαναστατημένων Επτά 
Ηνωμένων Επαρχιών, οι Ισπανοί αμφισβητούσαν τη νομιμότητα της κυβέρνησης 
τους και, τελικά, ακόμη και την ίδια την υπόσταση και την εθνική κυριαρχία της. Για 
το ισπανικό στέμμα, οι lutheranos, όπως τους αποκαλούσαν, δεν ήσαν παρά 
επαναστατημένοι υπήκοοι, που έπρεπε να ανακληθούν στη τάξη διά της βίας. 
Συνεπώς, τα letters of marque τους κηρύσσονταν μαζικώς άκυρα και οι ολλανδοί 
κουρσάροι κατέληγαν πάντα κρεμασμένοι. Εξοργισμένοι, οι Ολλανδοί έπρατταν το 
ίδιο όταν κατάφερναν να αιχμαλωτίσουν ισπανικά πλοία, κάτι που συνέβαινε αρκετά 
συχνά. Οι κτηνωδίες και οι αυθαιρεσίες προκαλούσαν προβλήματα όχι μόνο στους 
εμπόλεμους Ισπανούς και Ολλανδούς, αλλά και σε κάθε άλλο κράτος, ουδέτερο ή 
λιγότερο ουδέτερο, που τύχαινε να εμπορεύεται μαζί τους. Ταυτοχρόνως, μείζον 
πρόβλημα προέκυπτε και μεταξύ Ισπανίας και Αγγλίας, λόγω της δράσης των 

                                                 
98 Jacq, ó.π., σ. 54-55. 
99 Έτσι κατονομάζονται ακόμη και σήμερα, με ένα μείγμα θαυμασμού και περιφρόνησης, μυθικές 
φιγούρες της βρετανικής ναυτικής ιστορίας, όπως οι Francis Drake, John Hawkins, Walter Raleigh και 
Martin Frobisher.   
100 Delumeau Jean, “La guerre de course française sous l’Ancien Régime”, Actes du XVe CIHM 
pendant le XIVe CISH (Αύγουστος 1975), τόμ. 1, σ. 273-274. 
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προαναφερθέντων ελισαβετιανών κουρσάρων, τους οποίους οι Ισπανοί θεωρούσαν 
επίσης πειρατές και τους εκτελούσαν με συνοπτικές διαδικασίες.  

Κατά το δεύτερο μισό του Ογδοηκονταετούς Πολέμου και τον πόλεμο στη 
Μάγχη και τη Βόρειο Θάλασσα, οι παραπάνω συνθήκες υποχρέωσαν όλα τα 
δυτικοευρωπαϊκά στέμματα να αποδεχτούν οριστικά το κούρσο και να το ορίσουν 
νομικώς με όση μεγαλύτερη σαφήνεια γινόταν. Οι σχετικοί νόμοι του κάθε κράτους 
υιοθετούσαν σταδιακά κοινώς αποδεκτές βασικές αρχές, διευκολύνοντας τη θέση και 
τη λειτουργία των κουρσάρων τους. Π.χ. η ισπανική νομοθεσία στα τέλη του 16ου 
αιώνα, επιχειρώντας να εξαλείψει την αυθαίρετη βία, όριζε πια ότι οι αιχμάλωτοι δεν 
θα εκτελούνταν, αλλά θα ανταλλάσσονταν, μέσω των κατά τόπους ναυαρχείων. Ο 
ισπανικός κώδικας πρεζών που θεσπίστηκε ταυτόχρονα, βασισμένος σε παλαιότερα 
κείμενα, εφαρμοζόταν όχι μόνο στην περίπτωση των Ολλανδών, αλλά και των 
Άγγλων και Γάλλων και όριζε σαφώς όλη τη νόμιμη διαδικασία προετοιμασίας και 
εκτέλεσης μιας κουρσάρικης εξόρμησης. Αυτή τη νομοθεσία υιοθέτησαν σχεδόν 
κατά γράμμα και οι Ολλανδοί.101  

Το μόνιμο πρόβλημα παρέμενε η εγκυρότητα ή μη της πρέζας. Σε αυτή τη 
περίοδο, για τους Ισπανούς, καλή πρέζα συνιστούσε κάθε πλοίο εχθρικό ή υπό 
ψεύτικη σημαία· εμπορεύματα του εχθρού ή που καλύπτονταν από σημαία κράτους 
προσκείμενου στον εχθρό, ή που μπήκαν ή βγήκαν σε εχθρικό λιμάνι· τα πλοία χωρίς 
επίσημα χαρτιά· κάθε πλοίο, έστω ουδέτερο, που αντιστάθηκε πριν αιχμαλωτιστεί.102 
Όπως και το δίκαιο των ουδετέρων, ο νομικός ορισμός της καλής πρέζας δεν 
σταμάτησε να διασαφηνίζεται, μέχρι και την απαγόρευση του κούρσου. Έτσι κάθε 
κράτος εξέδιδε διαρκώς διορθωτικές αλλαγές επί της παλαιότερης νομοθεσίας του, 
όπως π.χ. η ισπανική Ordenanza General de Corso που εκδόθηκε στα 1621 και 
υποχρεώθηκε άμεσα σε νέες προσθήκες, στα 1623 και 1624.103  

Ωστόσο, όλη αυτή η νομική και στρατιωτική εξέλιξη και διασαφήνιση του 
κούρσου δεν άγγιζε και τόσο τη Μεσόγειο. Εκεί, ο διαχωρισμός πειρατείας και 
κούρσου παρέμενε πρακτικά αδύνατος έως τον 16ο αιώνα και αργότερα, λόγω της 
εμπλοκής της θρησκείας. Οι Ισπανοί μάχονταν εναντίον των Αράβων για την 
ανάκτηση της Ιβηρικής (και των παρακείμενων θαλασσών) επί αιώνες, όμως πέρα 
από το καθ’ αυτό στρατιωτικό σκέλος του πολέμου, ο θρησκευτικός παράγοντας  
μετρούσε εξ ίσου σε αυτόν τον αγώνα. Η αμφίπλευρη έννοια του ιερού πολέμου 
μεταξύ Χριστιανών και Μουσουλμάνων και οι ιδεολογικές παράμετροί του 
περιέπλεκαν πάντα την κατάσταση.104 

Η ανατολική Μεσόγειος αποτελούσε σχεδόν μια «οθωμανική λίμνη» κατά τον 
16ο αιώνα, παρά την παρουσία και τον αγώνα των Βενετσιάνων για την ανάκτηση της 
ισχύος τους. Έτσι, η ισπανική σφαίρα επιρροής περιοριζόταν στη δυτική Μεσόγειο, 
όπου δρούσαν επίσης οι τοσκανέζοι κουρσάροι.105 Ακριβώς στο κέντρο της 
Μεσογείου, βρισκόταν η Μάλτα, το κατ’ εξοχή χριστιανικό κουρσάρικο κράτος και 
βασική ναυτική δύναμη της περιοχής.106 Ωστόσο, η μετατόπιση του οικονομικού 
βάρους της ηπείρου από τη Μεσόγειο στον Ατλαντικό, η επίσημη εξομάλυνση των 

                                                 
101 Villiers, Jean Bart, σ. 52-55. 
102 Στο ίδιο, σ. 78. 
103 López Nadal, ó.π., σ. 111-112.  
104 Στο ίδιο, ó.π., όλο το άρθρο συνολικώς.  
105Πρόκειται για τους Ιππότες του Τάγματος του Αγίου Στεφάνου, με έδρα το Λιβόρνο, στο Μεγάλο 
Δουκάτο της Τοσκάνης, ιδρυθέν στα 1562, από τον πάπα Πίο Δ΄. 
106Πρόκειται για τους Ιππότες του Τάγματος του Αγίου Ιωάννη της Ιερουσαλήμ, οι οποίοι εκδιώχτηκαν 
από τη Ρόδο στα 1523 από τον Σουλεϊμάν τον Μεγαλοπρεπή και εγκαταστάθηκαν στη Μάλτα στα 
1530 από τον αυτοκράτορα Κάρολο Ε΄, σε μια προσπάθεια να ανακόψει την οθωμανική επέκταση στη 
δυτική Μεσόγειο. 
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σχέσεων Ευρωπαίων και Οθωμανών και η διασαφήνιση του ρόλου του κούρσου, 
οδηγούσε αναπόφευκτα στη σταδιακή παρακμή των μαλτέζων και τοσκανέζων 
κουρσάρων, από τα μέσα του 17ου αιώνα. Η παρουσία τους και η δράση τους 
κατέληξε παρωχημένη και ανάξια λόγου για όλο το 18ο αιώνα, έως την κατάλυση των 
κρατών τους από τον Βοναπάρτη.107   

 
2 – Ακμή και παρακμή των κουρσάρων 

 
Ο υπερπληθωρισμός λόγω της αθρόας εισροής αμερικανικού αργύρου στην ισπανική 
αγορά και η παρατεταμένη πολεμική προσπάθεια εναντίον Ολλανδών, Γάλλων και 
Άγγλων οδήγησαν την Ισπανία σε βαθιά κρίση και μετέφεραν το πολιτικο-οικονομικό 
βάρος της Ευρώπης βορειότερα. Ο Τριακονταετής Πόλεμος και η συνθήκη της 
Βεστφαλίας στην Ευρώπη και ο εμφύλιος πόλεμος στα βρετανικά νησιά 
δημιούργησαν τις περαιτέρω πολιτικό-στρατιωτικές συνθήκες που επέτρεψαν στη 
Γαλλία να βγει από το παρασκήνιο και να ακμάσει κατά το δεύτερο ήμισυ του 17ου 
αιώνα.108 

Την προσεκτική εξωτερική στρατηγική του Richelieu διαδέχτηκε η 
προσωποπαγής εξουσία του Βασιλέως-Ήλιου, ο οποίος, στην προσπάθεια ηγεμονίας 
στην Ευρώπη, οδήγησε τη Γαλλία σε διαδοχικούς πολέμους σε στεριά και θάλασσα. 
Η υπό κατασκευή θαλάσσια ισχύς του στέμματος έπρεπε να συνοδεύεται και από τον 
αντίστοιχο εκσυγχρονισμό της σχετικής νομοθεσίας. Έτσι τέθηκε σε ισχύ το Διάταγμα 
του Ναυτικού του Colbert στα 1681, το οποίο, μεταξύ άλλων, έθετε συγκεκριμένους 
και αυστηρούς σύγχρονους κανόνες σχετικά με τα lettres de marques ή τα 
πιστοποιητικά άσκησης αντιποίνων και τις πρέζες.109 Ωστόσο, όπως και στην 
ισπανική περίπτωση, το Διάταγμα χρειάστηκε προσθήκες στα 1694 και στα 1704, οι 
οποίες συνεχίστηκαν για δεκαετίες.110 Οι δυο μεγαλύτεροι, σε διάρκεια και κόστος 
πόλεμοι του Λουδοβίκου ΙΔ´, που συνέβησαν ακριβώς αυτή την εποχή, τον έφεραν 
δις αντιμέτωπο με το σύνολο σχεδόν των ευρωπαϊκών κρατών και των ναυτικών τους 
δυνάμεων και είχαν ως συνέπεια τη μέγιστη ακμή του κούρσου.  

Στις μακρινές Αμερικές,111 όπου τα ευρωπαϊκά νέα έφταναν με καθυστέρηση 
μηνών και η εφαρμογή των νόμων του κάθε βασιλέως ήταν πάντα αμφίβολη, το 
κούρσο ξέφευγε από τα αυστηρά πλαίσια που διαμορφώνονταν στις ευρωπαϊκές 
αυλές την ίδια χρονική στιγμή. Tα περισσότερα κράτη δεν είχαν τη διοικητική και 
οικονομική ικανότητα να επιβάλουν τους νόμους τους και να προστατεύσουν τους 
υπηκόους του. Κατά συνέπεια, οι τοπικοί διοικητές υποχρεούνταν να βασίζονται σε 
ιδιώτες πλοιοκτήτες για τη στρατιωτική υπεράσπιση των νησιών τους. Έτσι, ακριβώς 
λόγω του ελλιπέστατου κρατικού ελέγχου, η διαχωριστική γραμμή μεταξύ πειρατείας 
και κούρσου ήταν ακόμη πιο δυσδιάκριτη σε αυτά τα νερά,. Έως και τα τέλη του 17ου 
αιώνα, οι Άγγλοι συνέχιζαν στην πράξη τον ελισαβετιανό πόλεμο αντιποίνων στις 
Αντίλλες.112 Σε απάντηση, οι Ισπανοί συνέχιζαν να κουρσεύουν ανεπίσημα πλοία της 
εχθρικής συμμαχίας, ακόμη και μετά τη συνθήκη της Utrecht.113 

                                                 
107 López Nadal, ó.π., σ. 115-117.  
108Le Guellaff, ó.π., σ. 9 & Serge Berstein & Pierre Milza, Ιστορία της Ευρώπης 1, Από τη Ρωμαϊκή 
Αυτοκρατορία στα ευρωπαϊκά κράτη, 5ος-18ος αιώνας, μετάφρ. Αναστάσιος Κ. Δημητρακόπουλος, 
Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 1997, σ. 377-378 & 398-399.  
109 Le Guellaff, ó.π., σ. 33. 
110López Nadal, ó.π., σ. 112. 
111 Η Αμερική στον πληθυντικό χρησιμοποιείται εδώ για να αποδώσει το αγγλικό The Americas και το 
γαλλικό Les Amériques, σε ευρύτατη χρήση κατά την υπό εξέταση εποχή. 
112 Bromley, “Outlaws at sea”, σ. 307.  
113 Minchinton, ó.π., σ. 315. 
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Πίσω στην Ευρώπη, στις αρχές του 18ου αιώνα, η Γαλλία εμφανιζόταν 
κουρασμένη από την παρατεταμένη άκαρπη πολεμική προσπάθεια του Λουδοβίκου, 
αντίθετα με τη Μεγάλη Βρετανία. Η τελευταία είχε ειρηνεύσει οριστικά στο 
εσωτερικό της και οι στρατηγικές ναυτικές νίκες της επί της Γαλλίας από το 1690 
κ.ε.,114 της επέτρεπαν την ανάληψη ολοένα μεγαλύτερων ναυτικών πρωτοβουλιών. 
Το αποικιακό μέλλον της, διά της σχεδόν μονοπωλιακής κυριαρχίας της στις 
θάλασσες, έμοιαζε εγγυημένο. Όμως η Γαλλία δεν σκόπευε να παραιτηθεί από τον 
αγώνα για την επίτευξή μέγιστης πολιτικοστρατιωτικής ισχύος. Έτσι, μετά από μια 
σχετική περίοδο ύφεσης στις γαλλοβρετανικές σχέσεις, οι δυο δυνάμεις ενεπλάκησαν 
και πάλι σε πόλεμο από τη δεκαετία του 1740. Ο ανταγωνισμός τους αυτός δεν έληξε 
παρά με την οριστική πτώση του Βοναπάρτη, στα 1815. 

Αυτή η αντιπαλότητα έφερνε τη Γαλλία σε δύσκολη θέση. Το γαλλικό 
ναυτικό κατά το πρώτο μισό του 18ου αιώνα υστερούσε αριθμητικώς του βρετανικού, 
κατά 1 προς 3.115 Η αριθμητική υπεροχή του βρετανικού ναυτικού του επέτρεπε να 
αποκλείει γαλλικά (και όχι μόνο) λιμάνια κατά βούληση, εμποδίζοντας την ίδια την 
έξοδο των κουρσάρων στη θάλασσα.116 Αυτό σήμαινε πρακτικά ότι οι βρετανοί 
κουρσάροι, με την κάλυψη του πολεμικού ναυτικού, είχαν ελεύθερη όλη τη θάλασσα 
για να δράσουν όπου και όπως ήθελαν.  

Όπως ακριβώς και στην περίπτωση των άλλων δυνάμεων, έτσι και η Αγγλία 
ρύθμιζε τα των κουρσάρων της βάσει βασιλικών διαταγμάτων και νόμων, τα οποία 
δεν σταματούσαν να αναθεωρούνται προϊόντος του χρόνου και ανάλογα με τις 
ανάγκες του κάθε πολέμου, από τα μέσα του 17ου και έως τα τέλη του 18ου αιώνα. Οι 
βρετανοί κουρσάροι, που στα αγγλικά ονομάζονται συχνότερα privateers παρά 
corsairs, υπόκειντο σε μια αρκετά αυστηρή νομοθεσία. Από τα 1759, ο νόμος όριζε 
ότι μόνο πλοία άνω των 100 τόνων, με κατώτατο όριο 10 κανόνια και 40 άντρες, θα 
λάμβαναν letters of marque. Σε μια προσπάθεια μέγιστου ελέγχου, το κράτος 
απέκλειε έτσι τα μικροσκοπικά ψαροκάικα που ενεργούσαν ως κουρσάρικα και, κατά 
περίσταση, ως πειρατικά σκάφη, ξεφεύγοντας από τον κρατικό έλεγχο και 
προκαλώντας τα παράπονα των ουδετέρων.117 

Όμως το βρετανικό κράτος τηρούσε επαμφοτερίζουσα στάση απέναντι στο 
δίκαιο των ουδετέρων. Στις αρχές του 18ου αιώνα, το τελευταίο είχε παγιωθεί νομικώς 
από δεκαετίες και, θεωρητικά, οποιοδήποτε σκάφος έφερε σημαία κράτους που δεν 
συμμετείχε σε μια σύρραξη, δικαιούνταν να μεταφέρει ελευθέρως εμπορεύματα των 
εμπολέμων. Σύμφωνα με νομικό ρητό της εποχής η σημαία καλύπτει το εμπόρευμα. 
Ωστόσο, βάσει του Κανόνα του 1756 (που υιοθετήθηκε από τη βρετανική κυβέρνηση 
στα 1758), οι βρετανοί κουρσάροι δικαιούνταν να κουρσεύουν πλοία που μετέφεραν 
εχθρικό εμπόρευμα, ασχέτως λιμανιού προέλευσης και εθνικής σημαίας, ουδέτερης ή 
μη, παραβιάζοντας κάθε διεθνώς αποδεκτή νομοθεσία, χρησιμοποιώντας την 
ανώτερη ναυτική ισχύ τους. Οι ουδέτερες κυβερνήσεις (αλλά και η πάντα εμπόλεμη 
γαλλική), εξοργισμένες, δε σταμάτησαν να καταγγέλλουν τη βρετανική μονομερή 
παραβίαση του ανθρώπινου δικαίου έως και τους Ναπολεόντειους Πολέμους.118 

Ο βρετανικός νόμος φρόντιζε επίσης να δίνει κίνητρα στους κουρσάρους του. 
Κατά τους πολέμους του Λουδοβίκου ΙΔ΄, το βρετανικό στέμμα παρακρατούσε το 1/5 

                                                 
114Στην πραγματικότητα, η Γαλλία κατήγε τη μία νίκη μετά την άλλη, ωστόσο, κατά κανόνα, αυτές οι 
τακτικές νίκες της έμεναν στρατηγικά ανεκμετάλλευτες, με μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα την 
βρετανική στρατηγική υπεροχή, όπως θα δειχτεί στο επόμενο κεφάλαιο.  
115 Meyer, ó.π., 14.  
116 Στο ίδιο, σ. 18.  
117 Minchinton, ó.π., σ. 309.  
118 Le Guellaff, ó.π., σ. 13-14.  
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της καθαρής αξίας κάθε πρέζας. Συνειδητοποιώντας ότι τα 4/5 δεν ήσαν αρκετά για 
τους ιδιώτες, στα 1708, νομοθετική πράξη της βασίλισσας Άννα όριζε ότι κάθε 
βρετανικό κουρσάρικο δικαιούνταν όλα τα καθαρά κέρδη του και λάμβανε επιπλέον 
bonus ανάλογα με τον αριθμό αντρών που επέβαιναν στην πρέζα.119  

Δεδομένης της ναυτικής ισχύος της Μεγάλης Βρετανίας, οι κουρσάροι δεν 
ήσαν ζωτικό τμήμα της θαλάσσιας στρατηγικής της, αντίθετα με ότι συνέβαινε στη 
Γαλλία. Ακόμη κι έτσι, έπαιξαν σοβαρό ρόλο στον ναυτικό πόλεμο για όλο τον 
«μακρύ 18ο αιώνα».120 Ωστόσο, το βρετανικό κούρσο έφτασε στη μέγιστη ακμή του 
κατά τον Πόλεμο της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας, οπότε εκδόθηκαν 800 letters of 
marque.121 

Όπως και στην περίπτωση της ολλανδικής εξέγερσης εναντίον των Ισπανών, η 
επανάσταση των Αμερικανών έθετε νομικά προβλήματα. Υπό τη βρετανική σκοπιά, 
ήσαν υποτελείς του βρετανικού στέμματος που εξεγείρονταν εναντίον της νόμιμης 
εξουσίας. Συνεπώς η τελευταία είχε κάθε δικαίωμα να κρεμάει ως πειρατές τους 
αμερικανούς κουρσάρους, που έφεραν άκυρα, κατά τους Βρετανούς, letters of 
marque.122 Το Κογκρέσο εξέδωσε 792 τέτοια πιστοποιητικά, που απέφεραν 
παραπάνω από 600 πρέζες, αξίας 18 εκατομμυρίων σύγχρονων δολαρίων. Η δράση 
των ηπειρωτικών κουρσάρων ήταν ζωτικής σημασίας για την Επανάσταση τους, 
καθώς είχαν πλήρη έλλειψη κρατικών ναυτικών μέσων, σ’ ένα κράτος υπό 
κατασκευή. Η δράση τους αποτέλεσε μεγάλη ενόχληση για το βρετανικό ναυτικό, 
ήδη από την πρώτη διετία του πολέμου. Ενώ στις αρχές χρησιμοποιούσαν μικρά 
μεταποιημένα παράκτια ψαράδικα, προς το τέλος του πολέμου, γρήγορες σκούνες με 
20 κανόνια περιπολούσαν στο κέντρο του Ατλαντικού ή στα ανοιχτά των ίδιων των 
βρετανικών νήσων. Τα αποτελέσματα τους ήσαν στρατηγικώς σημαντικά: Η 
αιχμαλωσία 16.000 βρετανών ναυτικών σε μια στιγμή έντονης λειψανδρίας του 
Βασιλικού Ναυτικού και η συχνή αρπαγή τροφίμων, πολεμοφοδίων και στρατιωτικού 
εξοπλισμού αποτελούσαν στρατηγικά πλεονεκτήματα για την Επανάσταση. 

Η βρετανική κυβέρνηση δεν πρόλαβε να αναπτύξει ναυτικές μοίρες προς 
καταπολέμηση του αμερικανικού κούρσου, καθώς Γαλλία, Ολλανδία και Ισπανία 
μπήκαν στον πόλεμο εναντίον της, φέρνοντας την στα οικονομικά όρια της. Στο 
τέλος, ο πόλεμος δεν χάθηκε μόνο εξ αιτίας των στρατηγικών ηττών, αλλά και λόγω 
της οικονομικής κρίσης. Το κλείσιμο των λιμανιών των πρώην αμερικανικών 
αποικιών για τους βρετανούς εμπόρους και η κουρσάρικη δράση των εξεγερμένων 
απειλούσε το βρετανικό κεφάλαιο, το οποίο πίεσε την κυβέρνησή του να υπογράψει 
ειρήνη με τους Αμερικανούς.123  

Η δράση των αμερικανών κουρσάρων είχε και μεγάλο ψυχολογικό αντίκτυπο, 
μάλιστα σε επίπεδο δημόσιου λόγου. Ο αμερικανός John Paul Jones δρούσε εναντίον 
των Βρετανών στη Θάλασσα της Ιρλανδίας, με βάση τη γαλλική Brest. Έφτασε 
μάλιστα να εκτελέσει χερσαίες επιδρομές, που δαιμονοποιήθηκαν και 
χαρακτηρίστηκαν πειρατικές από το βρετανικό Τύπο και την κοινή γνώμη, οι οποίοι 
απαιτούσαν αποτελεσματικότερη προστασία από το κράτος.124  

Η επαναστατική έξαρση δεν άργησε να μεταφερθεί στην ίδια τη Γηραιά 
Ήπειρο, όπου η Γαλλική Επανάσταση διασάλευσε για μια ολόκληρη δεκαετία τη 

                                                 
119 Minchinton, ó.π., σ. 312.  
120 David J. Starkley, British Privateering Enterprise in the Eighteenth Century, Exeter: University of 
Exeter Press, 1990, σ. 253-255. 
121 Konstam, ó.π., σ. 218.  
122 Bonnel ó.π., σ. 528-529.  
123 Konstam, ó.π., σ. 166-170. 
124 Bonnel, ó.π., σ.525.  
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διεθνή τάξη πραγμάτων και συνέχισε για άλλα 15 χρόνια, με τη δράση του 
Ναπολέοντα. Όμως, όπως συνέβη και με τους πολέμους του Λουδοβίκου ΙΔ΄ προ 
εκατό ετών, η Γαλλία βρέθηκε αντιμέτωπη με το σύνολο της Ευρώπης σε στεριά και 
θάλασσα. Με αντίπαλο την πανίσχυρη πια Βρετανία, οι πιθανότητες νίκης στη 
θάλασσα ήσαν ελάχιστες, ακόμη και εάν βασιζόταν στους ευέλικτους κουρσάρους 
της.  

Πριν τη λήξη των Ναπολεόντειων Πολέμων ξέσπασε ο αγγλο-αμερικανικός 
Πόλεμος του 1812. Η προσοχή της Βρετανίας ήταν στραμμένη στην υπό 
ναπολεόντεια κατοχή Ευρώπη, την οποία είχε αποκλείσει ναυτικώς, προκαλώντας 
εμπορικές προστριβές με τις ΗΠΑ. Οι τελευταίες κήρυξαν τον πόλεμο εναντίον του 
Ηνωμένου Βασιλείου τον Ιούνιο του 1812. Δεδομένου του εμπορικού μαρασμού που 
είχε προκαλέσει ο παρατεταμένος πόλεμος στην Ευρώπη και ο εμπορικός 
αποκλεισμός της, οι αμερικανοί εφοπλιστές αντιμετώπισαν το κούρσο ως αυτό που 
ήταν: μια καλή, αν όχι η μοναδική, εναλλακτική του κανονικού εμπορίου, σε περίοδο 
πολέμου. Οι ΗΠΑ εξέδωσαν 517 letters of marque και οι κουρσάροι τους 
αιχμαλώτισαν 1.300 πρέζες. Καθώς το ναυτικό τους παρέμενε ανίσχυρο, απέναντι 
στο βρετανικό Βασιλικό Ναυτικό, ακριβώς όπως και στον προηγούμενο πόλεμο, η 
παρουσία των κουρσάρων ήταν μεγάλης στρατηγικής σημασίας για τους 
Αμερικανούς. Όμως τα κέρδη και οι επιτυχίες περιορίστηκαν στους πρώτους μήνες 
του πολέμου, όπως συνέβαινε σχεδόν πάντα με τους κουρσάρους.125 Σταδιακά, η 
ανάπτυξη δράσης βρετανών κουρσάρων με βάση των Καναδά και ο αποτελεσματικός 
βρετανικός ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ προκάλεσε υποχώρηση των 
αμερικανικών επιτυχιών. Μέχρι τη λήξη του πολέμου, τον Ιανουάριου του 1815, οι 
πρέζες των Αμερικανών, με βάση πια κυρίως τη Γαλλία, την Καραϊβική και τη Νότια 
Αμερική, ήσαν τελείως σποραδικές. Οι καναδοί και βρετανοί κουρσάροι είχαν 
ξαναγίνει έμποροι, ενώ τα μεγάλα αμερικανικά λιμάνια αντιμετώπιζαν το φάσμα της 
οικονομικής καταστροφής.  

Η Συνθήκη της Gand του 1815 έφερε την ειρήνη και επανέφερε τις αγγλο-
αμερικανικές σχέσεις στο status quo ante bellum. Οι εφοπλιστές και ναυτικοί 
επέστρεψαν στις ειρηνικές ασχολίες τους και μάλιστα, το αμερικανικό εμπόριο 
γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη μετά τα 1815. Το κούρσο έμεινε στη λήθη, καθώς οι 
νόμιμες ευκαιρίες για ναυτική εργασία και πλουτισμό ήσαν εξαιρετικά πολυάριθμες 
στο Νέο Κόσμο. Βεβαίως, υπήρξαν ελάχιστες εξαιρέσεις πρώην κουρσάρων που 
προτίμησαν τη μεταστροφή στην πειρατεία, σε γεωγραφικές περιοχές εκτός του 
επαρκούς ελέγχου του κράτους, όπως ο διαβόητος Jean Laffite.126   
 Όσοι επέλεξαν να παραμείνουν κουρσάροι (ή πειρατές), μετακινήθηκαν 
νοτιότερα, όπου για άλλη μια φορά, μητρόπολη και αποικίες βρίσκονταν σε πόλεμο: 
Η αιχμαλωσία του ισπανού βασιλιά από το Ναπολέοντα, στα 1808, έφερε αρχικά μια 
μετρημένη αυτονομία και τελικά μια άναρχη ανεξαρτησία στη Λατινική Αμερική, 
όπου οι ισπανικές αποικίες κήρυσσαν διαδοχικά την εθνική κυριαρχία τους και 
επιδίδονταν σε πολέμους ανεξαρτησίας. Σε αυτό το χαοτικό πλαίσιο, η διαχωριστική 
γραμμή μεταξύ κουρσάρων και πειρατών γινόταν πάλι δυσδιάκριτη, ειδικά καθώς οι 
επαναστατικές κυβερνήσεις χορηγούσαν αφειδώς και ανεξέλεγκτα εκατοντάδες 
letters of marque σε οποιονδήποτε δήλωνε διατεθειμένος να επιτεθεί σε ισπανικά 
πλοία. Στις αρχές της δεκαετίας του 1820, τα εμπορικά πλοία κάθε σημαίας 
εισέρχονταν στην Καραϊβική με δική τους ευθύνη.127 Αυτή η κατάσταση στην 

                                                 
125 Το συγκεκριμένο δεδομένο θα αποδειχτεί βάσει του γαλλικού παραδείγματος στο επόμενο 
κεφάλαιο. 
126 Konstam, ó.π., σ. 170-173.  
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Κεντρική και Νότιο Αμερική προκαλούσε σύγχυση: Ήταν αδύνατη η διάκριση 
μεταξύ κουρσάρων, πειρατών, επαναστατών και εθνικών ηρώων. Στην απεραντοσύνη 
της Λατινικής Αμερικής, η οποία απείχε πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά από την 
Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, η ελευθερία κατέληγε σχεδόν συνώνυμο της 
ασυδοσίας. Η δράση όλων αυτών των τυχοδιωκτών, ιδεαλιστών ή παλαιών 
βοναπαρτιστών αποτελούσε σοβαρή όχληση για τα μεγάλα αστικά κράτη.128 

Ταυτοχρόνως, οι αρχές του 19ου αιώνα σηματοδότησαν την τελειοποίηση της 
ιστιοπλοΐας και την κατασκευή των τελευταίων μοντέλων ιστιοφόρων, την ίδια 
στιγμή που η ατμοκίνητη ναυσιπλοΐα έκανε τα πρώτα της επιτυχημένα βήματα. Το 
συνέδριο της Βιέννης είχε ως συνέπεια μια παρατεταμένη γενική ειρήνη στη δυτική 
Ευρώπη, η οποία επιδιδόταν στην ανοικοδόμηση της, μετά από 23 χρόνια συνεχούς 
πολέμου, και στη δημιουργία μιας νέας οικονομικής και εμπορικής ευημερίας. 
Ταυτοχρόνως, το μετεπαναστατικό σύγχρονο αστικό κράτος, σε φάση βιομηχανικής 
ανάπτυξης, ήθελε και πλέον μπορούσε να ελέγξει αποτελεσματικά τους πάντες και τα 
πάντα. Η τελειοποίηση των ιστιοφόρων και η σταδιακή υιοθέτηση του ατμού σε 
στεριά και θάλασσα επιτάχυνε τις συγκοινωνίες, καθιστώντας εθνικούς στρατούς και 
στόλους αποτελεσματικά εργαλεία ελέγχου του εθνικού εδάφους και των χωρικών 
υδάτων. Αναπόφευκτα, η ιδιωτική πρωτοβουλία σε περίοδο πολέμου καθίστατο 
περιττή έως αναχρονιστική, υποχρεώνοντας τους κουρσάρους σε εξαφάνιση. 

Με αυτά τα τεχνικά και οικονομικά δεδομένα, οι Δυνάμεις ανέλαβαν 
δραστικά μέτρα στις θάλασσες της Κεντρικής και Νοτίου Αμερικής. Στις αρχές της 
δεκαετίας του 1820, καθώς το εμπόριο των ΗΠΑ απειλούνταν σοβαρά στην 
Καραϊβική, οργανώθηκε ένας μικρός, αλλά αποτελεσματικός στολίσκος, με βάση τη 
Florida, που περιπολούσε στον Κόλπο του Μεξικού. Ο στόλος των κουνουπιών, όπως 
ονομαζόταν λόγω του μικρού μεγέθους και της ταχύτητας των σκαφών του, κατήγε 
πολλές νίκες εναντίον των πειρατών, παρά τις διπλωματικές περιπλοκές που 
προκαλούσαν οι ισπανοί διοικητές της Κούβας, οι οποίοι έδιναν άσυλο στους 
θαλασσινούς ληστές. Την ίδια στιγμή, το βρετανικό Βασιλικό Ναυτικό οργάνωνε 
αντιπειρατικές περιπόλους στην Καραϊβική με βάση τη Jamaica, ενώ μια δεύτερη 
ναυτική μοίρα με βάση τα Barbados επιχειρούσε στις Δυτικές Ινδίες και στα ανοιχτά 
της Νοτίου Αμερικής. Μέχρι τα τέλη του 1824, κουρσάροι ή πειρατές, είχαν 
εξαφανιστεί οριστικά από τα αμερικανικά νερά.129 

 
3 – Το τέλος του κούρσου 

 
Πίσω στην Ευρώπη,  Μεγάλη Βρετανία και Γαλλία είχαν αναλάβει αντίστοιχες 
επιχειρήσεις εναντίον των βορειοαφρικανικών ημιανεξάρτητων μουσουλμανικών 
κρατιδίων-σεσημασμένων κουρσάρικων εστιών. Μετά από μια σειρά βρετανικών 
επεμβάσεων στο Αλγέρι, στη δεκαετία του 1820, η Γαλλία απέκλεισε ναυτικώς την 
πόλη, μεταξύ 1827-1830. Τότε, αποβίβασε στρατεύματα και άρχισε την κατάκτηση 
της χώρας, εξαλείφοντας οριστικώς τα, ούτως ή άλλως ανάξια λόγου, τελευταία 
υπολείμματα μουσουλμανικών κουρσάρικων εστιών. 

Μετά το 1815, το κούρσο αργόσβηνε, μέσα στην παρατεταμένη ειρήνη που 
είχε επιβάλλει το Κονσέρτο της Ευρώπης.130 Πάρα ταύτα, δεν είχε εξαφανιστεί 
ακόμη: Στα 1840, μετά από 25 χρόνια ειρήνης, το γαλλικό γενικό επιτελείο ναυτικού 
διέθετε ακόμη πολλούς αξιωματικούς, οι οποίοι είχαν υπηρετήσει ως νέοι στα 
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κουρσάρικα και πίστευαν στην αποτελεσματικότητά του.131 Την ίδια εποχή, πάντως, 
είχε ανοίξει ο διάλογος για την κατάργηση ή μη του κούρσου, όπως μας πληροφορεί 
η γραπτή μαρτυρία του Charles Cunat. Ο ναυτικός και ερασιτέχνης ιστορικός 
κατέθετε εν παρόδω τη ριζική αντίθεση του, υποστηρίζοντας ότι καμιά κυβέρνηση, 
και ακόμη λιγότερο η γαλλική, δεν θα απαγόρευε το κούρσο. Σύμφωνα με τον ίδιο, 
όσο ανθρωπιστικά και φιλελεύθερα και να ήσαν τα κίνητρα όσων πρότειναν την 
απαγόρευση, στρατηγικοί λόγοι υπαγόρευαν τη διατήρηση του. Οι γαλλικές 
κυβερνήσεις της Παλινόρθωσης ήσαν θεωρητικά απολύτως σύμφωνες με αυτή την 
άποψη.132 Στο μεταξύ όμως, η τεχνολογία του ατμού κέρδιζε έδαφος: Το γαλλικό 
ναυτικό επεδίωκε τη τεχνολογική καινοτομία, προς επίτευξη στρατιωτικής ισχύος, 
παρ’ ότι το εμπορικό ναυτικό επέμενε στα ιστιοφόρα (παραδόξως, στη Βρετανία 
συνέβαινε το ακριβώς αντίθετο).133 

Η υπερίσχυση του ατμού και το μέλλον του κούρσου κρίθηκαν στο πεδίο της 
μάχης. Παρά τις συχνές διπλωματικές κρίσεις, λόγω περιφερειακών θεμάτων, από τα 
1830 έως τις αρχές του 1850,134 η ειρήνη στη δυτική Ευρώπη δε διασαλεύτηκε. Η 
ρήξη επήλθε μόνο με τον Κριμαϊκό Πόλεμο (1853), ο οποίος έφερε ριζικές αλλαγές 
σε πολλά πεδία, κυρίως στις στρατηγικές ισορροπίες και τεχνολογίες. Για πρώτη 
φορά μετά από 136 χρόνια, Βρετανοί και Γάλλοι συμμαχούσαν εναντίον μια τρίτης 
δύναμης: της Ρωσίας. Η εμπλοκή τους υπέρ της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, 
σήμαινε ότι το βρετανικό, το γαλλικό και το οθωμανικό ναυτικό μπορούσαν άνετα να 
αποκλείσουν αποτελεσματικά όλες τις ακτές της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα, 
καθιστώντας την παρουσία των κουρσάρων άχρηστη. Οι διακηρύξεις του 
Ναπολέοντα Γ´ και της Βικτώρια ήσαν πανομοιότυπες και δήλωναν την άρνηση 
έκδοσης letters of marque, παρά το γεγονός ότι οι ρώσοι αντίπαλοι τους ετοιμάζονταν 
να πράξουν ακριβώς αυτό. Όμως, μπροστά στην διεθνή κινητοποίηση των Αγγλο-
γάλλων για την ακινητοποίηση τυχόντων κουρσάρων, τελικώς ούτε οι Ρώσοι 
εξέδωσαν letters of marque.135 

Αμέσως μετά την υπογραφή της Συνθήκης του Παρισιού στα 1856, ο γάλλος 
αντιπρόσωπος πρότεινε την επίσημη και οριστική κατάργηση του κούρσου. Ήδη 
κατά τη διάρκεια του πολέμου, Βρετανία και Γαλλία είχαν συμφωνήσει στις 
παρακάτω αρχές: 1) Κατάργηση του κούρσου. 2) Η ουδέτερη σημαία καλύπτει το 
εχθρικό εμπόρευμα, με εξαίρεση το πολεμικό λαθρεμπόριο. 3) Το ουδέτερο 
εμπόρευμα, με εξαίρεση το πολεμικό λαθρεμπόριο, δεν δύναται να αιχμαλωτιστεί, 
ακόμη και υπό εχθρική σημαία. Ο γάλλος αντιπρόσωπος πρότεινε αυτοί οι βασικοί 
κανόνες να μετατραπούν σε νόμους διεθνούς ισχύος, με την υιοθέτηση τους από το 
σύνολο της διεθνούς κοινότητας. Οι παρούσες στο συνέδριο δυνάμεις, Αυστρία, 
Πρωσία, Ρωσία, Σαρδηνία και Οθωμανική Αυτοκρατορία συμφώνησαν και 
υπέγραψαν όλες τη σχετική Διακήρυξη του Παρισιού (16 Απριλίου 1856).136  

                                                 
131Charles Cunat, Surcouf, capitaine de corsaire, La Rochelle: La Découvrance, 2006, σ. 15, 
υποσημείωση 2.  
132 Στο ίδιο, σ. 25-26 και Le Guellaff, ó.π., σ. 131-133. 
133 Meyer, ó.π., 19. 
134 John S. Bromley, “The Second Hundred Years War”, στο Johnson Douglas, Crouzet François, 
Bédarida François (επιμ.), Britain and France: Ten Centuries, London: Dawson, 1980, σ. 164.  
135Le Guellaff, ó.π., σ. 149-155. 
136 Οι αντιπρόσωποι Βρετανίας και Ρωσίας συνυπέγραψαν, καταθέτοντας ωστόσο την επιφύλαξη ότι η 
Διακήρυξη ίσχυε μόνο για τα κράτη που την είχαν προσυπογράψει. Κράτη που θα αρνούνταν το 
περιεχόμενο της Διακήρυξης θεωρητικώς έμεναν έκθετα στη δράση κουρσάρων. Η στάση της 
Βρετανίας στο σημείο αυτό φαίνεται αντιφατική, αφού ήταν η μια από τις δυο δυνάμεις που είχαν 
προτείνει τα άρθρα αυτά.  
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Οι Δυνάμεις κινητοποιήθηκαν άμεσα για να γνωστοποιήσουν την απόφαση 
τους και να καλέσουν τα μικρότερα κράτη να προσχωρήσουν στη Διακήρυξη. Μέχρι 
τα τέλη του 1856, η συντριπτική πλειοψηφία των ευρωπαϊκών και αμερικανικών 
κρατών την είχαν υπογράψει και η διαδικασία συνεχίστηκε έως τα 1858. Άλλες χώρες 
εξέφραζαν τη χαρά τους για την οριστική απαγόρευση της «μάστιγας των 
κουρσάρων», ενώ παραδοσιακά ουδέτερα κράτη, όπως η Δανία, δήλωναν την 
ανακούφιση τους που γίνονταν πλέον διεθνώς αποδεκτοί οι κανόνες, τους οποίους τα 
ίδια ακολουθούσαν για δεκαετίες.137  

Απέμεναν τρεις δυνάμεις που αρνούνταν τη Διακήρυξη: η Ισπανία, το Μεξικό 
και οι ΗΠΑ. Οι πρώτες δυο υποστήριζαν ότι οι ναυτικές δυνάμεις τους ήσαν αρκετά 
μικρές για να απορρίψουν τη, ζωτικής σημασίας, συμμετοχή των κουρσάρων στην 
εκάστοτε πολεμική προσπάθεια τους. Οι ΗΠΑ δήλωναν το ίδιο και προσέθεταν ότι η 
απαγόρευση του κούρσου, θα σήμαινε για αυτές την ανάγκη δημιουργίας ενός 
ισχυρού και κοστοβόρου μόνιμου εθνικού ναυτικού, που θα δημιουργούσε τον 
πειρασμό χρήσης του, καθιστώντας τους Αμερικανούς πιο πολεμοχαρείς από όσο 
ήσαν πραγματικά (μιλάμε πάντα για το 1856). Επιπλέον, επέμεναν ότι το κούρσο 
αποτελούσε μια κοινώς αποδεκτή θαλασσινή παράδοση, η οποία επέτρεπε στην 
ιδιωτική πρωτοβουλία, ακρογωνιαίο λίθο της αμερικανικής οικονομίας, να συνεχίσει 
να λειτουργεί και να εμπορεύεται, σε καιρό πολέμου. Τέλος, η αμερικανική 
κυβέρνηση δήλωνε ότι δεν ήταν αντίθετη με την γενική αρχή κατάργησης του 
κούρσου, αλλά επιθυμούσε επίσης τη συμπληρωματική θεσμοθέτηση της πλήρους 
και άνευ όρων προστασίας της ιδιωτικής περιουσίας στη θάλασσα, σε καιρό πολέμου. 
Επιδόθηκε μάλιστα σε μια σειρά επαφών με τις ευρωπαϊκές δυνάμεις προκειμένου να 
κάνει αποδεκτές τις απόψεις της, χωρίς ουσιαστικά αποτελέσματα.138 

Όταν ξέσπασε ο Αμερικανικός Εμφύλιος Πόλεμος, ο πρόεδρος Lincoln 
εξουσιοδότησε τελικά τους διπλωματικούς αντιπροσώπους του στην Ευρώπη να 
προσυπογράψουν άνευ όρων τη Διακήρυξη. Η αμερικανική κυβέρνηση επέμενε στις 
προηγούμενες θέσεις της, αλλά η απόσχιση των νότιων πολιτειών δημιουργούσε νέα 
δεδομένα και ο Lincoln προσπαθούσε να προλάβει την πιθανή έκδοση letters of 
marque εκ μέρους της Συνομοσπονδίας. Στην αρχή του πολέμου, σχεδόν όλο το 
θαλάσσιο εμπόριο βρισκόταν στα χέρια των Βορείων. Συνεπώς, οι Νότιοι δεν είχαν 
άλλη επιλογή από την προσφυγή στο κούρσο, με λαμπρές προοπτικές, δεδομένου του 
πλήθους και της αξίας των προσδοκώμενων πρεζών. Καθώς πρωταρχικός πολεμικός 
στόχος της Ένωσης ήταν η διατήρηση της, οι ΗΠΑ θεωρούσαν ότι η αποδοχή της 
Διακήρυξης δέσμευε και τις αποσχισμένες πολιτείες. Η Βρετανία και η Γαλλία 
φρόντισαν όμως να ενημερώσουν ότι είχαν ήδη αναγνωρίσει την εθνική κυριαρχία 
των Συνομόσπονδων Πολιτειών Αμερικής και, δεδομένου ότι αυτές δεν είχαν 
αποδεχτεί τη Διακήρυξη, διατηρούσαν το δικαίωμα στο κούρσο. Εντούτοις, η 
κατάσταση ήταν τέτοια που οι Βόρειοι δεν μπορούσαν να κατηγορήσουν τους 
Νότιους ως πειρατές, και κατέληξαν να δέχονται de facto το status τους ως 
κουρσάρων. Έτσι γράφτηκε η τελευταία κουρσάρικη εποποιία, με το σπάσιμο του 
ναυτικού αποκλεισμού των νότιων ακτών και το κούρσεμα αρκετών πλοίων της 
Ένωσης, από ταλαντούχους ναυτικούς, όπως ο Raphael Semmes, καπετάνιος του CSS 
Alabama.139 

Ουδείς από τους ελάσσονες πολέμους που ακολούθησαν γνώρισε κουρσάρικη 
δράση. Ισπανία και Μεξικό υιοθέτησαν τελικά τη Διακήρυξη στα 1908 και 1909 

                                                 
137Le Guellaff, ó.π., σ. 156-65.  
138Στο ίδιο, σ. 165-173.  
139Στο ίδιο, σ. 176-178. 
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αντίστοιχα, ενώ οι ΗΠΑ θεωρητικά έως και σήμερα δεν την έχουν προσυπογράψει.140 
Παρ’ όλα αυτά, η ουσία του πολέμου του κούρσου επανεμφανίστηκε λίγα χρόνια 
αργότερα: Ο ολοκληρωτικός υποβρύχιος πόλεμος που κήρυξε το γερμανικό ναυτικό, 
στη διάρκεια του Α´ Παγκοσμίου Πολέμου, νομικώς φυσικά και δεν αποτελούσε 
κούρσεμα. Ωστόσο, η αναζήτηση και καταστροφή όσο μεγαλύτερου αριθμού 
εχθρικών εμπορικών πλοίων ήταν ταυτόσημη με τη φιλοσοφία του κούρσου. 
Θεωρητικώς λοιπόν, μπορεί το κούρσο να απαγορεύτηκε διεθνώς στο δεύτερο μισό 
του 1856, όμως η ουσία του αναβίωσε και μάλιστα με ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία, 
καθώς ο παρωχημένος πια πόλεμος του κούρσου επιφανείας μετατρεπόταν σε 
υποβρύχιο κουρσάρικο πόλεμο, με θεαματικά και καταστροφικά αποτελέσματα, αφού 
το στοιχείο του εμπορικού κέρδους απουσίαζε πλέον.141   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
140Στο ίδιο, σ. 178-181.  
141 Meyer, ó.π., 23-30 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΤΟ ΚΟΥΡΣΟ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ 
 

1 – Πρελούδιο στον Β´ Εκατονταετή Πόλεμο, 1648-1688 
 
Γράφτηκε παραπάνω ότι οι δυο μεγάλοι πόλεμοι του τέλους της βασιλείας του 
Λουδοβίκου ΙΔ´ σηματοδοτούν την μέγιστη ακμή του γαλλικού κούρσου. Ο πρώτος 
από αυτούς, ο Πόλεμος της Λίγκας του Augsbourg ή Εννεαετής Πόλεμος, 
σηματοδοτεί επίσης τις απαρχές του λεγόμενου Β´ Εκατονταετούς Πολέμου. Είναι μια 
έννοια που εισήχθη στην ιστοριογραφία με το έργο του Arthur H. Buffinton, The 
Second Hundred Years War, 1689-1815 (1929). Σε αυτό το έργο, υποστηρίχθηκε ότι, 
κατ’ αναλογία του μεσαιωνικού Εκατονταετούς Πολέμου (1337-1453), Γαλλία και 
Αγγλία πολέμησαν κι έναν δεύτερο αντίστοιχο. 
 Ο θάνατος του Λουδοβίκου ΙΓ´, στα 1643, βρήκε τη Γαλλία μπλεγμένη στον 
Τριακονταετή Πόλεμο, αρωγό της Σουηδίας και εχθρό της Αγίας Ρωμαϊκής 
Αυτοκρατορίας και της Ισπανίας. Η Συνθήκη της Βεστφαλίας, στα 1648, δεν 
σταμάτησε τον πόλεμο με την Ισπανία, ο οποίος τέλειωσε στα 1659, με τη συνδρομή 
της Αγγλίας του Cromwell.142 Στα πλαίσια αυτού του πολέμου, οι γαλλο-αγγλικές 
δυνάμεις πολιόρκησαν την ισπανική τότε Dunkerque, στις ακτές της Φλάνδρας. Μετά 
τη συμμαχική νίκη, στα 1658, οι Άγγλοι διατήρησαν την πόλη στην κατοχή τους έως 
το 1662, οπότε την αγόρασε ο Λουδοβίκος ΙΔ´.143 Η σημασία της πόλης αυτής θα 
αποκαλυφθεί παρακάτω. 
 Η δεκαετία του 1660 σηματοδοτεί την αρχή της προσωπικής εξουσίας του 
Λουδοβίκου ΙΔ´ και της μεταστροφής του από μια προσεκτική, διπλωματική 
προσέγγιση της διεθνούς πολιτικής προς μια σαφώς πολεμοχαρή επιδίωξη της 
γαλλικής υπερίσχυσης. Ο Πόλεμος της Επανάκτησης που διεξήγε ταχύτατα και 
αποτελεσματικότατα με το νέο στρατό του στις ισπανικές Κάτω Χώρες, στα 1667-
1668, τον γέμισε αυτοπεποίθηση. Η πολιτική του στο εξής ήταν τέτοια, ώστε το 
δεύτερο μισό του 17ου αιώνα κατέληξε να χαρακτηρίζεται από την ιστοριογραφία ως 
η «εποχή των πολέμων της γαλλικής επέκτασης».144 

Η επεκτατική πολιτική μοιραία οδηγούσε σε γοργές αλλαγές συμμαχιών. Οι 
Γάλλοι δεν συνέτρεξαν τους Ολλανδούς, συμπολεμιστές τους σε κάθε στρατιωτική 
επιχείρηση εναντίον των Ισπανών έως τότε,145 στο Β´ Αγγλο-Ολλανδικό πόλεμο, 
τόσο όσο όριζαν οι συνθήκες συμμαχίας τους.146 Δυο μήνες πριν τη λήξη αυτού του 
πολέμου, οι ολλανδικές Γενικές Τάξεις παρατήρησαν με ανησυχία την εκστρατεία 
του Λουδοβίκου ΙΔ´ στις γειτονικές ισπανικές Κάτω Χώρες. Ανησυχούσαν βάσιμα, 
διότι η Ολλανδία επρόκειτο να είναι το επόμενο θύμα του γαλλικού επεκτατισμού. 
Παρά τον αυξανόμενο πολιτικό-οικονομικό αγγλο-γαλλικό ανταγωνισμό και την 
πολεμική αντιπαράθεση τους κατά τον Β´ Αγγλο-Ολλανδικό πόλεμο, η Αγγλία του 
καθολικού Καρόλου Β´ Stuart συμμάχησε με τη Γαλλία και κήρυξε τον Γ´ Αγγλο-
Ολλανδικό πόλεμο,147 ο οποίος αποτέλεσε τμήμα του ευρύτερου Πολέμου της 
Ολλανδίας, που ανέτρεπε εκ νέου τις ισορροπίες: Οι Γάλλοι μεταστράφηκαν, όπως 

                                                 
142 Jacq, ó.π., σ. 35. 
143Villiers, Jean Bart, σ. 91-103. 
144David Parrott, “War and International Relations”, στο Bergin Joseph (επιμ.), The Short Oxford 
History of Europe. The Seventeenth Century: Europe, 1598-1715, Oxford: Oxford University Press, 
2001, σ. 127-129. 
145Villiers, Jean Bart, σ. 104. 
146Στο ίδιο, σ. 112-116 & 120. 
147Στο ίδιο, σ. 145-146. 
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αναμενόταν, εναντίον των Ολλανδών, με τους οποίους συμμάχησαν οι παραδοσιακοί 
αντίπαλοι τους, οι Ισπανοί.  

Ο Λουδοβίκος σύνηψε μυστικά συμμαχία με τον εξάδελφο του, Κάρολο Β´. 
Τον Μάρτιο του 1672, οι Άγγλοι κήρυξαν τον πόλεμο στους Ολλανδούς και τον 
Απρίλιο ακολούθησαν οι Γάλλοι, προφασιζόμενοι τη μη συμμόρφωση των Ολλανδών 
προς τους νέους γαλλικούς τελωνιακούς δασμούς. Η σύζευξη αγγλικού και γαλλικού 
ναυτικού έδωσε στους συμμάχους την απαραίτητη αριθμητική υπεροχή που θα τους 
επέτρεπε να αποβιβάσουν στρατεύματα στις Ηνωμένες Επαρχίες και να σαρώσουν τα 
πάντα. Όμως, ορισμένες εσωτερικές αδυναμίες της συμμαχίας από τη μια πλευρά, η 
ναυτική μεγαλοφυΐα του ολλανδού ναυάρχου Ruyter και η αυτοθυσία των Ολλανδών 
από την άλλη, οδήγησαν δις σε ναυτική αποτυχία τους Αγγλογάλλους. Στις αρχές του 
1674 έληγε η πρώτη φάση του Πολέμου, με συνθηκολόγηση της Αγγλίας (συνθήκη 
του Westminster). Χωρίς το βασικό ναυτικό εταίρο της, η Γαλλία υποχρεώθηκε να 
προκρίνει τις χερσαίες επιχειρήσεις εναντίον της Ολλανδίας. Για να το πετύχει έπρεπε 
να περάσει μέσα από τις ισπανικές Κάτω Χώρες, φέρνοντας την Ισπανία στον πόλεμο 
υπέρ των Ολλανδών. Η στρατηγικά κάκιστη οργάνωση των ετήσιων γαλλικών 
εκστρατειών από την πρώτη στιγμή του πολέμου, η επιθετικότητα και το πείσμα του 
Λουδοβίκου οδηγούσαν σε μια κλιμακούμενη διεθνή διπλωματική απομόνωση της 
Γαλλίας και στην παράταση των εχθροπραξιών. Στη θάλασσα, χωρίς συμμάχους και 
αντιμέτωπος με το κραταιό ολλανδικό ναυτικό και το παρηκμασμένο, αλλά υπαρκτό, 
ισπανικό ναυτικό, ο βασιλιάς προέκρινε τη στρατηγική του πολέμου του κούρσου. Οι 
ναυτικές μοίρες του γαλλικού ναυτικού επικέντρωναν τη δράση τους στη Μεσόγειο, 
ενώ ο Ατλαντικός, η Μάγχη και η Βόρεια Θάλασσα παραδόθηκαν για πρώτη φορά 
ολοκληρωτικά στους γάλλους κουρσάρους. Η δεύτερη φάση του Πολέμου της 
Ολλανδίας (1674 κ.ε.), έληξε οριστικώς με τη Συνθήκη της Nimègue.148 

Οι διπλωματικές ανατροπές συνεχίσθηκαν. Όπως σημειώθηκε, μέχρι τη 
δεκαετία του 1670, Γαλλία και Αγγλία δεν βρίσκονταν σε μόνιμη κατάσταση 
ανταγωνισμού, το αντίθετο μάλιστα:149 Συχνά συμμαχούσαν εναντίον των Ισπανών 
και όχι μόνο. Όμως, πριν υπογραφεί η συνθήκη της Nimègue, στα 1677, ο θανάσιμος 
εχθρός του Λουδοβίκου ΙΔ´, Γουλιέλμος Γ´ της Oranje, stadhouder150 της Ολλανδίας, 
επιχείρησε να προσεταιριστεί την Αγγλία εναντίον της Γαλλίας, νυμφευόμενος τη 
Μαρία Stuart, ανιψιά του βασιλιά Καρόλου Β´,151  σφραγίζοντας το μέλλον της 
δυτικής Ευρώπης.  

Ακολούθησε ο σύντομος και επιτυχημένος πόλεμος των Συνενώσεων (1683-
1684), κατά τον οποίο ο Λουδοβίκος επέβαλε με τα όπλα στους Ισπανούς ως 
τετελεσμένες τις προσαρτήσεις των ελεύθερων πόλεων και των δουκάτων στα 
βορειοανατολικά σύνορα της Γαλλίας.152 

Ταυτοχρόνως, η αποτυχία της οθωμανικής πολιορκίας της Βιέννης στα 1683 
ανακούφισε στρατιωτικά τον Αψβούργο αυτοκράτορα και του επέτρεψε να 
επανακτήσει επαφή με τα γεγονότα της δυτικής Ευρώπης. Ζηλεύοντας τη δόξα του 

                                                 
148Parrott, ó.π., σ. 131-132 & Villiers, Jean Bart, σ. 147-149. 
149 Jacq, ó.π., σ. 35. 
150Ο stadhouder ήταν πολιτικό-στρατιωτικό αξίωμα των μεσαιωνικών Κάτω Χωρών. Με την 
ανεξαρτητοποίηση της Ολλανδίας, ο τίτλος έλαβε μεγάλη σημασία, ως εκτελεστικός άρχοντας των 
Ηνωμένων Επαρχιών. Οι εξουσίες του όμως παρέμεναν ασαφείς και εξαρτιόνταν από εσωτερικές και 
εξωτερικές πολιτικές συνθήκες. Τον τίτλο έφεραν αποκλειστικά μέλη του Οίκου της Oranje και 
βρίσκονταν πάντα σε πολιτικό ανταγωνισμό με τις ολλανδικές Γενικές Τάξεις, στις οποίες τυπικά 
λογοδοτούσε ο stadhouder.  
151 Villiers, Jean Bart, σ. 210.  
152Pierre Miquel, Histoire de la France, de Vercingétorix à Charles de Gaulle, Saint Amand: Brussiere, 
1988, σ. 214. 
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γερμανού, κατ’ εξοχή καθολικού, ηγεμόνα, ο Λουδοβίκος, «χριστιανικότατος 
βασιλεύς», ανακάλεσε το Έδικτο της Nantes, με το οποίο ο Ερρίκος Δ´ της Γαλλίας 
είχε παραχωρήσει το δικαίωμα της προτεσταντικής λατρείας στους υπηκόους του. Τα 
μακροπρόθεσμα αποτελέσματα υπήρξαν καταστροφικά για τη Γαλλία: Εκτός από την 
οριστική φυγή ανθρώπινου και χρηματικού προτεσταντικού κεφαλαίου στο 
εξωτερικό, κανένα προτεσταντικό κράτος δεν δεχόταν πια να συμμαχήσει με τη 
Γαλλία για δεκαετίες.153 Στα 1686, οι προτεστάντες Ολλανδοί, Σουηδοί και ο 
Εκλέκτορας του Βρανδεμβούργου συμμάχησαν με τους καθολικούς, αλλά φανατικά 
αντι-γάλλους, Αψβούργους της Ισπανίας και της Βιέννης και σχημάτισαν τη 
λεγόμενη Λίγκα του  Augsbourg, υπό τις ευλογίες του ιδίου του πάπα.154  

Την ίδια στιγμή, με την Ένδοξη Επανάσταση, το αγγλικό κοινοβούλιο 
ανέτρεψε τον Ιάκωβο Β´ της Αγγλίας και τοποθέτησε στο θρόνο την κόρη του, Μαρία 
Stuart, και τον σύζυγο της, Γουλιέλμο Γ´. Ο τελευταίος, συνδυάζοντας το στέμμα της 
Αγγλίας και το αξίωμα του stadhouder της Ολλανδίας, διέθετε πλέον τα οικονομικά 
και στρατιωτικά μέσα για να εξαπολύσει έναν πόλεμο μέχρις εσχάτων εναντίον της 
Γαλλίας. Θανάσιμος εχθρός του Λουδοβίκου, ήταν αποφασισμένος να ευθυγραμμίσει 
την αγγλική εξωτερική πολιτική με την ολλανδική, στρέφοντας και τις δυο κατά του 
βασιλείου της Γαλλίας.155 Πέρα από μια απλή δυναστική αλλαγή, η Ένδοξη 
Επανάσταση αποτέλεσε τη μέγιστη διπλωματική μεταστροφή του αιώνα, καθώς οι 
θέσεις του Γουλιέλμου κατέληξαν μόνιμες θέσεις του βρετανικού στέμματος για τα 
επόμενα 127 χρόνια, μετατρέποντας εκ νέου την Αγγλία σε «πατροπαράδοτη εχθρό» 
της  Γαλλίας.156 
 

2 – Ο Β´ Εκατονταετής Πόλεμος και το γαλλικό ναυτικό 
 

Στα τέλη του 1688, είχε στηθεί το σκηνικό για την έναρξη του Β´ Εκατονταετούς 
Πολέμου, ο οποίος ξεκίνησε με την Ένδοξη Επανάσταση και τον Πόλεμο της Λίγκας 
του Augsbourg, για να τελειώσει οριστικά μόνο στο πεδίο του Waterloo. Όλος ο 18ος 
αιώνας σημαδεύτηκε από το σχεδόν αδιάκοπο γαλλοβρετανικό πόλεμο, ο οποίος είχε 
τα εντελώς αντίθετα αποτελέσματα από το μεσαιωνικό ομότιτλο του: Η Γαλλία βγήκε 
διεθνώς ηττημένη στρατηγικά, ενώ η Βρετανία εμπέδωσε την κυριαρχία της στις 
θάλασσες και, μέσω αυτής, στις αποικίες και το διεθνές εμπόριο που τροφοδοτούσε 
την βιομηχανική επανάσταση της.157 

Θεμελιώδης παράμετρος όλων των αναμετρήσεων της περιόδου αυτής είναι η 
εξής: Σε αντίθεση με τη Βρετανία, η Γαλλία βρισκόταν μονίμως σε δυσχερέστερη 
θέση, λόγω της χερσαίας ισχύος της. Οι στρατιωτικές μεταρρυθμίσεις και οι νίκες του 
Λουδοβίκου ΙΔ´ κατέστησαν το βασίλειο του μείζονα ηπειρωτική δύναμη, η οποία 
υποχρεωνόταν σχεδόν σε κάθε πόλεμο να μάχεται ταυτοχρόνως σε στεριά και 
θάλασσα. Αναγκασμένη να επιλέξει, η γαλλική μοναρχία προτιμούσε πάντα να 
διεξάγει χερσαίους πολέμους, προστατεύοντας ή επεκτείνοντας τα σύνορα της, 
παραμελώντας τα ναυτικά ζητήματα. Αντίθετα, η Βρετανία, εφησυχασμένη από το 
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απόρθητο των νησιών της, διεξήγε έναν πόλεμο κατά τα 3/4 θαλάσσιο και 
επικέντρωνε εκεί τις υλικές και οικονομικές της προσπάθειες.158  

Η Γαλλία δεν υστερούσε της Βρετανίας σε φυσικούς, υλικούς ή ανθρώπινους 
πόρους καλής ποιότητας που θα της επέτρεπαν έναν ανταγωνισμό επί ίσοις όροις. Οι 
Βρετανοί το γνώριζαν αυτό και ο δούκας του Newcastle το είχε δηλώσει ρητώς, στα 
μέσα του 18ου αιώνα: «Η Γαλλία θα μας υπερκεράσει στη θάλασσα, όταν δεν θα έχει 
τίποτε να φοβηθεί στη στεριά».159 Όμως η αποτελεσματική συντήρηση και χρήση του 
ναυτικού της εποχής απαιτούσε τεράστια έξοδα, τα οποία δεν μπορούσε να αντέξει 
μια οικονομία μπλεγμένη σε χερσαίο πόλεμο που προκαλούσε αφαίμαξη όλων των 
πόρων της. Επιπλέον, η ιστορία του γαλλικού Βασιλικού Ναυτικού, καθ’ όλη τη 
διάρκεια του Β´ Εκατονταετούς Πολέμου, συνοψίζεται σε μια σειρά από αποτυχίες ή 
χαμένες ευκαιρίες. Μια προσεκτική εξέταση της χρήσης του σε αυτή την περίοδο 
αφήνει την εντύπωση ότι οι ιθύνοντες είχαν ξοδέψει τεράστιους πόρους για την 
κατασκευή ενός πανάκριβου και πανέμορφου πολεμικού εργαλείου, το οποίο 
αρνούνταν να χρησιμοποιήσουν, φοβούμενοι το οικονομικό και ηθικό κόστος 
ενδεχόμενης καταστροφής του.160 

Στις αρχές της βασιλείας του Λουδοβίκου ΙΔ´, η προσπάθεια δημιουργίας μιας 
ικανής ναυτικής ισχύος υπήρξε μεγάλη, ειλικρινής και αρχικά αποτελεσματική. Είναι 
γεγονός ότι από την εποχή των πολέμων της Ιταλίας, μόνιμος στρατηγικός και 
στρατιωτικός στόχος της γαλλικής εξωτερικής πολιτικής ήταν η ανάσχεση της 
αυξανόμενης ισχύος των Αψβούργων. Μοιραία λοιπόν, η Γαλλία παρέμενε απούσα 
από τη θάλασσα, έως τις αρχές του 17ου αιώνα. Την ίδια στιγμή, Ισπανία, 
Πορτογαλία, Ολλανδία και Αγγλία, αποκτόντας πλήρη συνείδηση της μείζονος 
σημασίας του υπερπόντιου εμπορίου, οργάνωναν πυρετωδώς τους εμπορικούς και 
πολεμικούς στόλους τους. Ο Richelieu υπήρξε ο πρώτος που ανεγνώρισε τη 
στρατηγική σημασία της θάλασσας και εκτίμησε την υπάρχουσα γαλλική εμπορική 
και αλιευτική κίνηση προς τα αμερικανικά νερά. Προκειμένου να την εξυπηρετήσει 
και να την αξιοποιήσει, ξεκίνησε ένα έργο απογραφής, διοικητικής ανασυγκρότησης 
και ανακατασκευής όλων των παράκτιων περιοχών και λιμανιών του βασιλείου, 
επιχειρώντας να προφτάσει σε ποιότητα και αριθμούς τις ναυτικές δυνάμεις των 
αντιπάλων του.161  

Η κατασκευή και συντήρηση μόνιμου στόλου162 ήταν μια τρομερά πολυέξοδη 
επιχείρηση, για αυτό έως τότε, τα περισσότερα κράτη δε διέθεταν πολυάριθμες 
ναυτικές δυνάμεις. Αντιθέτως προτιμούσαν την εκμίσθωση και μεταποίηση ιδιωτικών 
εμπορικών πλοίων για στρατιωτικούς σκοπούς, όταν παρουσιαζόταν ανάγκη. Αυτή η 
συνήθεια εξαλείφθηκε στα μέσα του 17ου αιώνα, καθώς είχε γίνει αντιληπτό πόσο 
συμφέρουσα ήταν η συντήρηση ενός μόνιμου στόλου που εξασφάλιζε στρατηγικά 
την κυριαρχία στη θάλασσα και την προστασία του, μεγίστης σημασίας, υπερπόντιου 
εμπορίου. Οι στόλοι, όπως και οι στρατοί, τυποποιούνταν, μεγιστοποιούσαν τη 
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δύναμη πυρός τους και υιοθετούσαν μια αυστηρή εσωτερική ιεραρχία και σιδερένια 
πειθαρχεία, ανεξαρτήτως κόστους.163  

Το ναυτικό έργο του Richelieu συνέχισε και αποπεράτωσε ο υπουργός Colbert 
λίγο αργότερα: Αξιοποιώντας στο έπακρο τις νέες υποδομές στους βασιλικούς 
ναυστάθμους σε Toulon, Rochefort και Brest, κατάφερε να δεκαπλασιάσει τον αριθμό 
των πλοίων γραμμής164 του γαλλικού ναυτικού μεταξύ 1661 και 1669!165 Στα αμέσως 
επόμενα έτη όρισε επιθεωρητές σκαφών του Βασιλέως, με σκοπό την αναβάθμιση και 
τεχνική βελτίωση των υπό κατασκευή σκαφών στους ναυστάθμους.166 Σε θεσμικό 
επίπεδο, αναδιοργάνωσε το Συμβούλιο του Ναυτικού στα 1676 και, επιχειρώντας να 
εξορθολογήσει και να υποβάλλει όλο το ναυτικό μηχανισμό στον άμεσο βασιλικό 
έλεγχο, ξεκίνησε στα 1678 την ανασύνταξη όλης της γαλλικής ναυτικής νομοθεσίας. 
Το αποτέλεσμα ήταν το γνωστό Διάταγμα του Ναυτικού (1681), το οποίο μεταξύ 
άλλων διασαφήνιζε όλες τις νομικές παραμέτρους περί κούρσου.167

  

Γύρω στα 1670, η μεγαλύτερη ναυτική δύναμη της Ευρώπης ήταν η 
Ολλανδία, με περίπου 100 πλοία γραμμής και 4.800 κανόνια, όμως η Αγγλία την 
ξεπέρασε σε ναυτική ισχύ κατά τη λήξη του Γ´ Αγγλο-Ολλανδικού Πολέμου (1674). 
Εντούτοις, η αγγλική  παντοδυναμία στη θάλασσα δεν ήταν ακόμη δεδομένη. Κατά 
την κήρυξη του Εννεαετούς Πολέμου, στα 1688, ο γαλλικός στόλος ήταν διπλάσιος 
του ολλανδικού και λίγο μεγαλύτερος από τον αγγλικό. Διαθέτοντας αυτή την 
αριθμητική υπεροχή, οι Γάλλοι επιχείρησαν να αναμετρηθούν με τους Άγγλους επί 
ίσοις όροις.168  

Η ναυμαχία του ακρωτηρίου Béveziers, όπου ο κόμης de Tourville σάρωσε 
τον αγγλο-ολλανδικό στόλο στα 1690, υπήρξε ίσως ο μεγαλύτερος θρίαμβος του 
γαλλικού ναυτικού.169 Έμεινε όμως στρατηγικά αναξιοποίητος, με αποτέλεσμα την 
καταστροφική ήττα στη ναυμαχία της La Hogue (1692),170 πρώτο βήμα προς την 
οριστική υπερίσχυση του Royal Navy έναντι του Marine Royale. Αυτή η εξέλιξη 
υποχρέωσε τον Λουδοβίκο σε ριζική αναθεώρηση της ναυτικής στρατηγικής του. 
Έχοντας υποστεί την παραπάνω ήττα, που μείωσε προσωρινά τον αριθμό των 
σκαφών του, με τους στόλους όλης της Ευρώπης εναντίον του και μην αντέχοντας το 
ταυτόχρονο κόστος συντήρησης στόλου και χερσαίου στρατού, δύναμης 300-350.000 
αντρών, αποφάσισε να εκχωρήσει τον τομέα του θαλάσσιου πολέμου σε ιδιώτες. Έτσι 
ξεκίνησε η χρυσή εποχή του κούρσου.171 

Ο Εννεαετής Πόλεμος έληξε στα 1697. Πριν περάσουν τέσσερα χρόνια και 
πριν το γαλλικό ναυτικό προλάβει να ανανήψει, ξέσπασε η επόμενη σύρραξη. Ο 
Πόλεμος της Ισπανικής Διαδοχής, έφερε και πάλι διπλωματικές ανατροπές: Αυτή τη 
φορά, η Γαλλία συμμάχησε με την Ισπανία, εναντίον του Αψβούργου αυτοκράτορα, 
της Αγγλίας και της Ολλανδίας. Ο για δεκαετίες αναμενόμενος θάνατος του 
ασθενικού και άκληρου Καρόλου Β´ της Ισπανίας φαινόταν να ευνοεί τις διάφορες 
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μυστικές συνθήκες περί διαμελισμού των ισπανικών κτήσεων μεταξύ Γαλλίας και 
Αψβούργων της Βιέννης, με τη συμφωνία του Γουλιέλμου Γ´ της Αγγλίας. Όμως, ο 
αποθανών Κάρολος Β´ όριζε στη διαθήκη του ότι το σύνολο των κτήσεων του θα 
περιερχόταν στον Φίλιππο, δούκα της Anjou, δεύτερο εγγονό του Λουδοβίκου. Σε 
περίπτωση άρνησης της κληρονομιάς, τον θρόνο θα αναλάμβανε ο δεύτερος υιός του 
Αψβούργου αυτοκράτορα. Ο Λουδοβίκος ήξερε ότι ο αυτοκράτορας δεν θα 
ανέχονταν τη δυναστική ένωση Γαλλίας και Ισπανίας, όμως αποδεχόμενος την 
κληρονομιά, μπορούσε τουλάχιστον να υπολογίζει στη συμμαχία της Ισπανίας. 
Αρχικά, ο πόλεμος ξέσπασε μεταξύ Βουρβόνων και Αψβούργων, με διακύβευμα το 
ισπανικό στέμμα. Δεδομένης της οικονομικής και στρατιωτικής εξουθένωσης από τον 
προηγούμενο πόλεμο, ο Λουδοβίκος ασφαλώς δεν επιθυμούσε μια νέα γενικευμένη 
σύρραξη. Άλλωστε, αρκετά ευρωπαϊκά κράτη αναγνώριζαν τον Φίλιππο ως βασιλιά 
της Ισπανίας. Όμως μια σειρά από προκλητικούς και άτεχνους διπλωματικούς 
χειρισμούς του Βασιλιά-Ήλιου, τον οδήγησαν και πάλι σε ρήξη με τους πάντες.172  

Ακριβώς όπως και ο Εννεαετής Πόλεμος, ο Πόλεμος της Ισπανικής Διαδοχής 
ξεκίνησε με τακτική νίκη της Γαλλίας και της Ισπανίας επί του αγγλο-ολλανδικού 
στόλου, στη ναυμαχία της Vélez-Málaga στα 1704: Οι γαλλο-ισπανικές δυνάμεις 
επιχείρησαν να ανακτήσουν το Γιβραλτάρ, το οποίο είχαν καταλάβει οι Άγγλοι, λίγες 
ημέρες νωρίτερα, αποκόπτοντας τις γαλλικές ναυτικές μοίρες του Ατλαντικού από τις 
ομόλογες τους στη Μεσόγειο. Η ουσιαστική στρατηγική ήττα του γαλλικού στόλου 
σήμαινε διατήρηση της αγγλικής κατοχής του Γιβραλτάρ και συνεπώς, οριστική 
αποκοπή του μεσογειακού μετώπου της Γαλλίας από τον Ατλαντικό. Ο Λουδοβίκος 
υποχρεώθηκε έτσι εκ των πραγμάτων σε οριστική μεταστροφή από τον πόλεμο των 
μοιρών στον πόλεμο του κούρσου.173 

Ο αγώνας για την Ισπανική Διαδοχή εξουθένωσε την ήδη κουρασμένη από 
τον προηγούμενο πόλεμο Γαλλία. Η Συνθήκη της Utrecht (1713) μεταβίβασε το 
αποκλειστικό δικαίωμα αλιείας βακαλάου στη Νέα Γη από τους Γάλλους στους 
Βρετανούς. Ούτως ή άλλως, οι ναυτικές ελλείψεις της Γαλλίας στους δυο αυτούς 
πολέμους είχαν ήδη πλήξει σοβαρά το εμπόριο και την αλιεία ανοιχτής θαλάσσης, 
μειώνοντας πολεμικό και εμπορικό στόλο.174 Μετά το θάνατο του Λουδοβίκου ΙΔ´, 
κατά το πρώτο μισό του 18ου αιώνα, η αναλογία βρετανικού και γαλλικού ναυτικού 
έπεσε στο τρία προς ένα. Με αυτά τα αριθμητικά δεδομένα, το γαλλικό ναυτικό είχε 
μια ακαταμάχητη δικαιολογία για να αρνείται τη μάχη. Περιορίσθηκε, λοιπόν, στην 
οργάνωση νηοπομπών προστασίας των γαλλικών εμπορικών σκαφών από και προς 
τις μακρινότερες αποικίες. Η στρατηγική των νηοπομπών, άριστοι εφαρμοστές της 
οποίας υπήρξαν οι Βρετανοί, έσωζε τα εμπορικά, αλλά υποχρέωνε τα πολεμικά σε 
μάχη και συχνά, σε συντριβή, επιδεινώνοντας έτσι τη ναυτική αδυναμία της 
Γαλλίας.175  

Ο πόλεμος τέλειωσε οριστικά με τη Συνθήκη του Rastatt (1714), μεταξύ 
Γαλλίας και Αψβούργων, η οποία επέβαλε την ειρήνη που είχε ανάγκη η 
εξουθενωμένη Ευρώπη μετά από 25 χρόνια σχεδόν αδιάκοπου πολέμου. 
Επιχειρώντας να διατηρήσει την ευρωπαϊκή ισορροπία δυνάμεων, η Βρετανία 
προτίμησε να συμμαχήσει με τη Γαλλία εναντίον των νέων αλαζονικών ισπανικών 
αξιώσεων. Η συμμαχία κράτησε πρακτικά από τα 1714 έως και τα 1740, χαρίζοντας 
στην Ευρώπη τη μεγαλύτερη περίοδο γενικής ειρήνης που γνώρισε για όλο τον 17ο 
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και 18ο αιώνα.176 Δεν έλειψαν, βέβαια, σύντομες, ελάσσονες πολεμικές διακοπές: Ο 
πόλεμος της Τετραπλής Συμμαχίας (1718-1720) ένωσε Βρετανία, Γαλλία, Ολλανδία 
και Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία εναντίον της Ισπανίας.177 Σ τα επόμενα χρόνια, η 
ειρηνευμένη Γαλλία του Λουδοβίκου ΙΕ´  μπόρεσε να αναδιοργανωθεί, χωρίς όμως 
να φτάσει στα επίπεδα οικονομικής και στρατιωτικής ακμής της «Μεγάλης 
Βασιλείας», του Λουδοβίκου ΙΔ´.178  

Η ειρήνη έληξε με την έναρξη του Πολέμου της Αυστριακής Διαδοχής στα 
1740. Ο θάνατος του αυτοκράτορα Καρόλου ΣΤ´ χωρίς άρρενα απόγονο, άφηνε την 
κόρη του Μαρία-Θηρεσία στο θρόνο, πράγμα που εκμεταλλεύτηκαν με διάφορα 
προσχήματα η Βαυαρία, η Πρωσία και η Γαλλία για να της κηρύξουν τον πόλεμο, 
μεταξύ 1740-1744. Μόνο η Βρετανία, υπό τη νέα γερμανική δυναστεία της από το 
Ανόβερο, συμμάχησε με την Αυστρία, στη μόνιμη προσπάθεια της να εξισορροπήσει 
την ισχύ των υπόλοιπων ευρωπαϊκών δυνάμεων. Καθώς ο πόλεμος διαδραματίστηκε 
κυρίως στην κεντρική Ευρώπη, είχε μικρές ναυτικές συνέπειες, αν και οι 
εχθροπραξίες μεταφέρθηκαν και στις αμερικανικές και ινδικές αποικίες Βρετανίας 
και Γαλλίας, όπως και στη Μεσόγειο.179  

Η Συνθήκη του Aix-la-Chapelle (1748) δικαίωσε την αντίσταση της Μαρίας-
Θηρεσίας, αλλά άφησε μερικά ζητήματα ανοιχτά, οδηγώντας αναπόφευκτα, μόλις 
οκτώ χρόνια αργότερα, στην επόμενη σύγκρουση: τον Επταετή Πόλεμο που, για 
πολλοστή φορά, προκάλεσε διπλωματικές ανατροπές. Αυστρία και Γαλλία 
συμμάχησαν απροσδόκητα εναντίον της Βρετανίας, η οποία συνασπίσθηκε με την 
πρώην αντίπαλο της, την Πρωσία, σε έναν γενικευμένο πόλεμο, που επηρέασε τόσο 
την Ευρώπη όσο και την Αμερική. Οι πολεμικές επιχειρήσεις εκτυλίχθηκαν σε δυο 
θέατρα. Το ένα ήταν η κεντρική και ανατολική Ευρώπη, όπου η Αυστρία, η Σουηδία 
και αργότερα η Ρωσία, ξεχύθηκαν εναντίον της Πρωσίας. Στο δεύτερο θέατρο, της 
Βορείου Αμερικής, η σύρραξη είχε ξεκινήσει νωρίτερα, στα 1754. Βρετανία και 
Γαλλία μάχονταν ήδη για την αποικιακή υπεροχή σε έναν ακήρυχτο πόλεμο, που η 
αγγλόφωνη ιστοριογραφία αποκαλεί French and Indian War. Η Συνθήκη της Utrecht 
είχε παραχωρήσει τμήματα του γαλλικού Καναδά στο βρετανικό στέμμα, όμως τώρα 
οι Βρετανοί επιχειρούσαν να αποσπάσουν επιπλέον τμήματα από τις γαλλικές 
αποικίες στην Αμερική. Έτσι προέκυψε η ναυτική επιχείρηση του βρετανού 
ναυάρχου Edward Boscawen, ο οποίος στα 1755 διατάχθηκε να αιχμαλωτίσει όλα τα 
γαλλικά σκάφη που θα συναντούσε στα ανοιχτά του Καναδά. Ο Boscawen εκτέλεσε 
τις διαταγές του με μεγάλη επιτυχία. Γνωρίζοντας ότι η δύναμη, και ταυτοχρόνως η 
αχίλλειος πτέρνα, του πολεμικού ναυτικού της εποχής ήταν το ανθρώπινο δυναμικό 
του, το βρετανικό ναυτικό κατάφερε έτσι να στερήσει από το γαλλικό ομόλογο του 
300 σκάφη και 6.000 ναυτικούς όλων των βαθμίδων. Την ίδια στιγμή, το πανίσχυρο 
Royal Navy απέκλειε όλα τα μεγάλα γαλλικά λιμάνια, υποχρεώνοντας το γαλλικό 
ναυτικό σε πλήρη ακινησία.180 Έχοντας απολέσει πλήθος σκαφών και έμπειρων 
ναυτών και με τον εχθρό προ των πυλών, οποιεσδήποτε γαλλικές ναυτικές 
επιχειρήσεις, ακόμη και για τα ευέλικτα γαλλικά κουρσάρικα, δεν είχαν μεγάλες 
πιθανότητες επιτυχίας. 

Η Συνθήκη του Παρισιού (1763) καταρράκωσε τη Γαλλία, που υποχρεώθηκε 
να παραχωρήσει σχεδόν όλες τις καναδικές αποικίες της στη Βρετανία και να της 
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εκχωρήσει τα περισσότερα εμπορικά της δικαιώματα στις Ινδίες.181 Αυτή η 
ταπείνωση δημιούργησε ένα αίσθημα ρεβανσισμού στη Γαλλία, η οποία αναζήτησε 
την εκδίκηση της 15 χρόνια αργότερα. Εμπλεκόμενη άμεσα στον Πόλεμο της 
Αμερικανικής Ανεξαρτησίας στα 1778, συνέβαλε καθοριστικά στην επικράτηση των 
αμερικανών εξεγερμένων εναντίον της βρετανικής μητρόπολης τους. Οι 
επαναστατημένοι Αμερικανοί ούτως ή άλλως δε διέθεταν ναυτικό. Μόνο η Γαλλία 
μπορούσε να τους βοηθήσει αποτελεσματικά σε αυτόν τον τομέα. Εκμεταλλευόμενη 
το γεγονός ότι Ισπανία και Ολλανδία συμμετείχαν επίσης στον πόλεμο, φέρνοντας τη 
Βρετανία σε θέση άμυνας, η Γαλλία μπόρεσε να ανασυνταχθεί ναυτικώς και να 
καταφέρει μια από τις ελάχιστες ήττες στο βρετανικό ναυτικό για όλο τον 18ο αιώνα: 
τη ναυμαχία του Chesapeake (1781). Ταυτόχρονα, η αμυντική στάση των Βρετανών 
επέτρεψε τη θεαματική επανεμφάνιση των κουρσάρων της Γαλλίας, σε συνεργασία 
με τους αμερικανούς ομολόγους τους. Η νέα Συνθήκη του Παρισιού στα 1783, εκτός 
από την αναγνώριση της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ,  επέστρεψε στη Γαλλία ορισμένες 
αμερικανικές και ινδικές κτήσεις, καθώς και τα δικαιώματα αλιείας στη Νέα Γη. 
Πάρα ταύτα, η υπερπόντια πολεμική προσπάθεια επιδείνωσε δραματικά τη γαλλική 
οικονομία.182  

Τα παραπάνω, μαζί με μια σειρά κακών σοδειών και άλλες εσωτερικές 
οικονομικές αστάθειες, οδήγησαν στη Γαλλική Επανάσταση. Η σύλληψη του 
δραπέτη Λουδοβίκου ΙΣΤ´, η φυλάκιση και η εκτέλεση του στα 1793, νομιμοποίησαν 
τις κηρύξεις πολέμου Αυστρίας και Πρωσίας (1792) εναντίον της Επανάστασης και 
τις οδήγησαν σε συμμαχία με τη Βρετανία, την Ολλανδία και την Ισπανία. Η ιστορία 
επαναλαμβανόταν: Όπως και κατά τον Εννεαετή Πόλεμο, έναν αιώνα νωρίτερα, ο 
Πόλεμος εναντίον του Πρώτου Συνασπισμού έβρισκε τη Γαλλία αντιμέτωπη με 
ολόκληρη την Ευρώπη. Όμως, οι ριζικές αλλαγές στη φιλοσοφία της στρατολόγησης 
έφεραν διαφορετικά αποτελέσματα: Ο γαλλικός στρατός θριάμβευε παντού και εξήγε 
την Επανάσταση στις γειτονικές χώρες. Μέχρι τα 1795, μόνο η Βρετανία και η 
Αυστρία συνέχιζαν τον πόλεμο εναντίον της Γαλλίας.183 

Όμως επικεντρώνοντας τις στρατιωτικές προσπάθειες της στην ξηρά, η 
Γαλλία παγιδεύτηκε για πολλοστή φορά στην ηπειρωτική της δύναμη. Η 
μετανάστευση ή δίωξη των αριστοκρατών αξιωματικών θαλάσσης άφησε το γαλλικό 
ναυτικό ακέφαλο και σε αξιοθρήνητη κατάσταση.184 Απέναντι του, το παντοδύναμο 
Royal Navy, που είχε ανανήψει εύκολα από τον προηγούμενο πόλεμο, διαφύλασσε το 
υπερπόντιο βρετανικό εμπόριο και απέκλειε τα γαλλικά λιμάνια.185 Υπό αυτές τις 
συνθήκες, ο πόλεμος του κούρσου εμφανιζόταν και πάλι ως κάποια λύση. Όμως οι 
διαδοχικές ναυτικές συντριβές που υπέστη η Γαλλία (Aboukir 1799, Trafalgar 1805) 
διέλυσαν τη δυναμική του, με αποτέλεσμα να συνεχίσει να λειτουργεί με ελάχιστη 
στρατηγική επιτυχία, έως τη λήξη των Ναπολεόντειων Πολέμων (1815).186 

Βάσει των παραπάνω, η εξέλιξη του γαλλικού κούρσου μπορεί να χωριστεί σε 
τρεις φάσεις κατά την περίοδο 1688-1815: Η πρώτη καλύπτει τους δυο τελευταίους 
πολέμους του Βασιλέως-Ήλιου (1688-1714) και σηματοδοτεί τη μεγάλη ακμή του. Η 
δεύτερη, ξεκινά με το θάνατο του Λουδοβίκου και λήγει με την ταπείνωση του 
Επταετούς Πολέμου (1715-1763). Πρόκειται για το μεσοδιάστημα κατά το οποίο 
παρατηρείται μια στασιμότητα, ακόμη και παρακμή, των γάλλων κουρσάρων. Η 
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τελευταία περίοδος ξεκινά με τη δυναμική επιστροφή της Γαλλίας στις θάλασσες 
κατά τον πόλεμο στην Αμερική και τη σταδιακή παρακμή του γαλλικού κούρσου, 
καθώς η Γαλλία βυθιζόταν στην επαναστατική αναρχία και τον αυτοκρατορικό ολικό 
πόλεμο ξηράς (1778-1815).187 

 
3 – Οι κουρσάροι της Μεγάλης Βασιλείας 

 
Το τέλος της Μεγάλης Βασιλείας, του Λουδοβίκου ΙΔ´, σηματοδοτεί τις απαρχές της 
κουρσάρικης εποποιίας της Γαλλίας. Οι αντιξοότητες που υποχρεώθηκε να 
αντιμετωπίσει το γαλλικό ναυτικό στους δυο διαδοχικούς πολέμους, της Λίγκας του 
Augsbourg και της Ισπανικής Διαδοχής (1688-1714) οδήγησαν στην πρόκριση του 
κούρσου ως στρατηγικής επιλογής του κράτους. Η ολόψυχη επένδυση της κρατικής 
μηχανής στο κούρσο, κινητοποιώντας ιδιωτικά κεφάλαια και βασιλικά υλικοτεχνικά 
μέσα, οδήγησε στην έξαρση του φαινομένου.  

Οι βάσεις αυτής της επιλογής είχαν τεθεί ήδη από τη δεύτερη φάση του 
Πολέμου της Ολλανδίας, μετά την αποχώρηση των Άγγλων, που έφερε για πρώτη 
φορά μεγάλες ναυτικές δυσχέρειες στους Γάλλους. Έτσι, από τα 1674, ο βασιλιάς 
επέτρεπε στους νέους υπηκόους του, τους Φλαμανδούς της Dunkerque να εξοπλίζουν 
πλοία για κούρσο στη Βόρειο Θάλασσα, παρακρατώντας τους το 1/3 των καθαρών 
κερδών. Ουσιαστικά, οι δουνκερκιανοί κουρσάροι, με τις μικρές ευέλικτες ναυτικές 
μοίρες τους, αποτελούσαν μια από τις ελάχιστες γαλλικές ναυτικές δυνάμεις στην 
περιοχή, που είχαν ικανοποιητικά αποτελέσματα.188 

Οι πόλεμοι της Λίγκας του Augsbourg και της Ισπανικής Διαδοχής είχαν μια 
θεμελιώδη ομοιότητα: Έθεταν τη Γαλλία αντιμέτωπη με την Αγγλία και την 
Ολλανδία ταυτόχρονα. Συνεπώς, εντονότατη κουρσάρικη (αλλά και κρατική ναυτική) 
δραστηριότητα συγκεντρωνόταν στα παράλια του Ατλαντικού, κοντά στις εμπορικές 
οδούς των δυο αυτών εχθρών. Οι γαλλικές πόλεις που ωφελούνταν περισσότερο ήσαν 
αυτές της Normandie και της Bretagne, στις όχθες της Μάγχης.  

Κατά τη διάρκεια του Ογδοηκονταετούς Πολέμου, η Dunkerque αποτελούσε 
την «πρωτεύουσα των κουρσάρων» του ισπανικού στέμματος εναντίον των 
εξεγερμένων Ολλανδών, στη Μάγχη και τη Βόρειο Θάλασσα.189 Είχε διατηρήσει την 
αντίστοιχη παράδοση ζωντανή σε όλους τους ακόλουθους πολέμους υπέρ της 
Γαλλίας. Στις αρχές του Εννεαετούς, ήταν ακόμη ένα δευτερεύον φλαμανδόφωνο 
εμπορικό λιμάνι, στο οποίο ο στρατιωτικός χαρακτήρας επιβλήθηκε άνωθεν, από το 
νέο κυρίαρχο της πόλης:190 Ο Λουδοβίκος την επέλεξε ως ένα από τα λιμάνια που θα 
μετατρέπονταν σε βασιλικούς ναύσταθμους, για την υποστήριξη των φιλοδοξιών του 
στον Ατλαντικό. Έτσι, η Dunkerque παρουσίαζε την εξής ιδιαιτερότητα: Στο λιμάνι 
της υλοποιούνταν ταυτόχρονα μαζικοί ιδιωτικοί κουρσάρικοι εξοπλισμοί και 
ναυπηγήσεις/εξοπλισμοί σκαφών του βασιλικού ναυτικού, κάτι που δεν συνέβαινε σε 
καμιά άλλη κουρσάρικη εστία.191 Aυτή η συνύπαρξη έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη 
μυθική επιτυχία των κουρσάρων της φλαμανδικής πόλης, οι οποίοι, διαιωνίζοντας την 
παράδοση, χτυπούσαν το αγγλο-ολλανδικό εμπόριο στη βόρεια έξοδο της Μάγχης και 
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σε όλη τη Βόρειο Θάλασσα έως τη Σκανδιναβία. Ανάμεσα τους, ξεχώρισε το όνομα 
του λαϊκής καταγωγής Jean Bart. 

Νοτιότερα, πολλοί εφοπλιστές των βρετονικών παραλίων, κυρίως στο λιμάνι 
του Saint-Malo, στρέφονταν προς το κούρσο, την κερδοφόρο εναλλακτική του 
κανονικού εμπορίου. Οι μαλουίνοι κουρσάροι είχαν καταφέρει ένα μνημειώδες 
χτύπημα εναντίον του ολλανδέζικου στόλου φαλαινοθηρικών στο Spitsbergen του 
Αρκτικού Ωκεανού, στα τέλη του Πολέμου της Ολλανδίας και προσδοκούσαν να το 
επαναλάβουν.192 Εντούτοις, αντίθετα με τη Dunkerque, που διέθετε κουρσάρικη 
παράδοση δεκαετιών, η μεταστροφή από το εμπόριο προς το κούρσο δεν ήταν 
αυτονόητη για τους Μαλουίνους: Κατά τους πρώτους μήνες του πολέμου, αρκετά 
αλιευτικά έφυγαν για τη Νέα Γη, όπως συνέβαινε παραδοσιακά για σχεδόν δυο 
αιώνες, σε όλη τη Bretagne.193 Η γενίκευση του ναυτικού πολέμου, με την είσοδο της 
Αγγλίας,194 ήταν αυτή που έδωσε στους μαλουίνους εφοπλιστές μεγαλύτερη ώθηση 
προς το κούρσο, καθώς οι ομαλές εμπορικές δραστηριότητες διασαλεύτηκαν  
ριζικώς.195  

Οι μαλουίνοι και οι γείτονες βρετόνοι και νορμανδοί κουρσάροι απειλούσαν 
τα αγγλικά εμπορικά που επέστρεφαν από την Αμερική και την Καραϊβική ή από τη 
Μεσόγειο και την Ιβηρική στην πατρίδα τους ή κινούνταν με κατεύθυνση τις βόρειες 
ευρωπαϊκές χώρες. Απειλούσαν επίσης και το τοπικό παράκτιο αγγλικό εμπόριο, 
μεταξύ βρετανικών λιμανιών και αγγλο-νορμανδικών νησιών. Συνεπώς, οι πρέζες 
τους ήsαν είτε ακριβά αποικιακά προϊόντα, όπως καφές, καπνά, ζάχαρη, χρωστική 
ξυλεία πολυτελείας, είτε ευτελέστερα εμπορεύματα καθημερινής χρήσης, όπως 
εσπεριδοειδή, βούτυρο, κάρβουνο και παστά ψάρια.196 Επίσης οι βρετόνοι 
κουρσάροι, έμπειροι στη ναυσιπλοΐα ανοιχτής θαλάσσης, δρούσαν συχνά στα ανοιχτά 
της Ισπανίας197 ή της Ιρλανδίας. Στα παράλια της τελευταίας διακρίθηκε για πρώτη 
φορά και ο θρυλικός Duguay-Trouin, γόνος της μικρής αριστοκρατίας του Saint-
Malo, που έμελλε να λάμψει μετά το 1692.198  

Εκατέρωθεν του Saint-Malo, οι κουρσάροι της Granville199 και μικρότερων 
λιμανιών, όπως το Morlaix,200 ξεκινούσαν δειλά τις πρώτες τους εξορμήσεις, 
μεταστρεφόμενοι από την αλιεία καναδέζικου βακαλάου στο κούρσο. Ωστόσο, τα 
αγγλο-νορμανδικά νησιά, εστίες των άγγλων privateers, βρίσκονταν επικίνδυνα κοντά 
σε αυτά τα λιμάνια και απειλούσαν όχι μόνο τις επιχειρήσεις τους, αλλά και τις 
συνήθεις θαλάσσιες επικοινωνίες μεταξύ Cherbourg και Saint-Malo ή Brest.  

Από τα λιμάνια του Βισκαϊκού κόλπου, σε αυτή την περίοδο ξεχώρισε μόνο η 
Bayonne, καθώς τα κυριότερα λιμάνια απείχαν περισσότερο από τις μεγάλες 
θαλάσσιες λεωφόρους όπου σύχναζαν τα εχθρικά εμπορικά σκάφη. Αντιθέτως, η 
Bayonne, τελευταία γαλλική πόλη προ των Πυρηναίων, βρισκόταν σε απόσταση 
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αναπνοής από τα εχθρικά ισπανικά παράλια. Συνεπώς, το τοπικό ναυαρχείο 
κατέγραψε και διέσωσε κάπου 80 lettres de marque που εκδόθηκαν μεταξύ 1689-
1697, στο όνομα βάσκων καπετάνιων, οι οποίοι αξιοποίησαν αυτές τις άδειες 
φέρνοντας ικανοποιητικά κέρδη στους εφοπλιστές τους.201 

Στη Μεσόγειο, το εμπόριο παρέμενε σημαντικότερο από αυτό του Ατλαντικού 
σε συνολικό τζίρο,202 πράγμα που θεωρητικά αποτελούσε τεράστιο πλεονέκτημα για 
τους επίδοξους γάλλους κουρσάρους με έδρα τη Marseille και τον βασιλικό 
ναύσταθμο της Toulon. Ωστόσο, τα πράγματα δεν ήσαν έτσι. Οι Μασσαλιώτες 
πράγματι επιδίδονταν στο κούρσο, όμως η δραστηριότητα τους αδυνατούσε να 
συγκριθεί με των ατλαντικών ομολόγων τους, καθώς τα αγγλικά εμπορικά της 
Μεσογείου φυλάσσονταν πάντα από ισχυρότατες νηοπομπές, τις οποίες αδυνατούσε 
συνήθως να αντιμετωπίσει η γαλλική μοίρα της Toulon.203 

 
3.1 –1689-1692: Δειλές απαρχές του γαλλικού κούρσου 

 
Με εξαίρεση την παραδοσιακά κουρσάρικη Dunkerque, τα υπόλοιπα γαλλικά λιμάνια 
έμπαιναν στη «μεγάλη λοταρία του κούρσου» διστακτικά. Αυτό συνέβαινε για δυο 
λόγους: Ο πρώτος αφορούσε στην οικονομική και πολεμική συγκυρία. Όπως 
προαναφέρθηκε, στις αρχές του Εννεαετούς Πολέμου, οι γάλλοι εφοπλιστές 
συνέχιζαν τις παραδοσιακές τους εμπορικές δραστηριότητες, έστω με δυσκολίες. 
Κατά τους πρώτους μήνες, εφοδιάζονταν απλώς με άδειες για πόλεμο και εμπόριο, 
commissions en guerre et marchandises, και όχι τις κανονικές commissions en guerre. 
Αυτές οι άδειες επέτρεπαν σε ένα εμπορικό σκάφος που εκτελούσε το συνηθισμένο 
του ταξίδι σε καιρό πολέμου να οπλιστεί βαρύτερα, ώστε να αμύνεται νομίμως, και 
πολύ λιγότερο να επιτίθεται, εναντίον εχθρικών σκαφών. Ο στόχος του ταξιδιού του 
παρέμενε πρωτίστως εμπορικός και συνήθως επέλεγε να κουρσέψει μόνο σε 
ιδιαιτέρως ευνοϊκές περιπτώσεις ή όταν παρουσιάζονταν εξαιρετικά πλούσιες πρέζες. 
Ενδεικτικώς, κατά το έτος 1690, οι μαλουίνοι εφοπλιστές έλαβαν 36 άδειες για 
πόλεμο και εμπόριο, έναντι 26 αδειών για πόλεμο, πράγμα που αποδεικνύει ότι 
τουλάχιστον το μαλουίνικο εμπόριο παρέμενε προσκολλημένο στις παραδοσιακές του 
δραστηριότητες και δεν ριχνόταν απερίσκεπτα στο κούρσο.204 Το ίδιο συνέβαινε και 
στη Bayonne, το εμπόριο της οποίας δεν είχε διαταραχτεί ακόμη ριζικώς.205  

Ο δεύτερος λόγος που προκαλούσε δισταγμούς στους εφοπλιστές αφορούσε 
στη θεμελιώδη τεχνική παράμετρο της ναυτολόγησης. Η επιδίωξη των ναυτικών 
φιλοδοξιών του Λουδοβίκου απαιτούσε, πλέον της μαζικής κατασκευής πλοίων, τη 
μαζική επάνδρωσή τους. Η μέθοδος του pressing206 που εφάρμοζαν τα περισσότερο 
κράτη της εποχής, όπως η Αγγλία και η Ολλανδία, είχε αποτύχει παταγωδώς στη 
Γαλλία. Έτσι, μεταξύ 1668-1673, ο Colbert προχώρησε στην απογραφή και 
καταλογογράφηση όλων των ναυτικών της Γαλλίας και έθεσε σε ισχύ το σύστημα 
των κλάσεων. Βάσει αυτού, οι περίπου 100.000 ναυτικοί όλων των βαθμίδων του 
βασιλείου δήλωναν εξονυχιστικά τα στοιχεία τους στα κατά τόπους γραφεία 
κλάσεων. Η ναυτολόγηση τους, είτε στα πολεμικά πλοία του Ναυτικού, είτε στα 

                                                 
201 Darricau-Lugat, ó.π., 404-408. 
202 Villiers, Jean Bart, σ. 359. 
203 Crowhurst, War on trade, σ. 128-129 
204 Lespagnol, ó.π., σ. 58. 
205 Crowhurst, “Bayonne Privateering”, σ. 457. 
206 Εκ του αγγλικού press, πιέζω, καθώς η μέθοδος συνίστατο στη βίαιη και συνήθως παρά τη θέληση 
των ενδιαφερομένων ναυτολόγηση. Ο στρατός και το ναυτικό της Βρετανίας λειτουργούσε έτσι έως 
και τον 19ο αιώνα.  
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ιδιωτικά εμπορικά και κουρσάρικα, εξαρτιόταν από την παρουσία τους στους 
καταλόγους. Σε μια προσπάθεια εξορθολογισμού και αποδοχής του νέου συστήματος 
από τους ενδιαφερομένους, θεσπίστηκε ότι κάθε ηλικιακή κλάση θα καλείτο να 
υπηρετήσει περιοδικά, ανά τριετία ή τετραετία, ανάλογα με την περιοχή. Ωστόσο, σε 
περιόδους πολέμου, οι κρατικοί λειτουργοί είχαν σαφείς οδηγίες να ικανοποιούν 
πρωτίστως τις ανάγκες του Βασιλικού Ναυτικού. Το αποτέλεσμα ήταν σε περιόδους 
ειρήνης να υπάρχει ένα πλεόνασμα προσωπικού και, σε καιρό πολέμου, τεράστια 
έλλειψη, διότι μπορούσαν να κληθούν σε υπηρεσία όλες οι κλάσεις ταυτόχρονα! 
Καθώς οι στρατιωτικές επιχειρήσεις πραγματοποιούνταν κυρίως τους θερινούς μήνες, 
οι ναυτολογημένοι στο Βασιλικό ήσαν διαθέσιμοι για εμπόριο ή για κούρσο κυρίως 
τους χειμερινούς μήνες.207 Συνεπώς, όταν κηρυσσόταν ο πόλεμος και οι γάλλοι 
εφοπλιστές ήθελαν να στραφούν στο κούρσο, συχνά τους έλλειπε το απαραίτητο 
προσωπικό. 

Με την εξαίρεση της Dunkerque και της Bayonne, που ποτέ δεν εντάχθηκαν 
πλήρως στο σύστημα των κλάσεων,208 αυτή η κατάσταση αποτελούσε βασικό 
εμπόδιο στην ανάπτυξη του κούρσου. Ειδικά στην περίπτωση των Μαλουίνων, το 
κράτος τους παρακινούσε έντονα προς το κούρσο, αρνιόταν όμως να παραχωρήσει 
ναύτες ή πλοία για την κάλυψη των αναγκών τους, αντίθετα με ό,τι συνέβαινε στη 
Dunkerque. Συνεπώς, έως το 1692 το μαλουινέζικο κούρσο ήταν μεσαίας κλίμακας 
και παρέμενε εποχιακό: Κουρσάρικες εξορμήσεις συνέβαιναν μόνο το χειμώνα.209  

Η κατάσταση δεν μπορούσε να είναι διαφορετική, καθώς ο Λουδοβίκος είχε 
πλήθος ναυτικών στρατηγικών στόχων να πραγματοποιήσει: Επιχειρώντας να 
επαναφέρει τον Ιάκωβο Β´ στον αγγλικό θρόνο και να βγάλει την Αγγλία από τον 
πόλεμο, εκστράτευσε στην Ιρλανδία, υποστηρίζοντας τους καθολικούς Ιακωβίτες, 
οπαδούς του έκπτωτου Stuart.210 Μια τέτοια επιχείρηση απαιτούσε ένα στόλο με 
τεράστιες υλικοτεχνικές ανάγκες.211 Ωστόσο, η δράση του παρείχε ασφάλεια στους 
γάλλους κουρσάρους: Βρετονικά σκάφη προσέγγιζαν την Ιρλανδία, κουρσεύοντας 
ολλανδικά πλοία που περιέπλεαν τη Σκωτία ή πλοία που επέστρεφαν από την 
Αμερική. Η ναυτική πρόσβαση στην Ιρλανδία προσέφερε στους γάλλους ναυτικούς 
την ευκαιρία να εξοικειωθούν με την εκεί θάλασσα, κάτι που αξιοποίησαν στα 
επόμενα χρόνια.212 

Η γαλλική επιδίωξη απόλυτης υπεροχής στη θάλασσα κατέληξε στο σαρωτικό 
τακτικό χτύπημα και τη νίκη της ναυμαχίας του ακρωτηρίου Béveziers (1690) έναντι 
Άγγλων και Ολλανδών,213 το οποίο όμως αποδείχτηκε στρατηγική ήττα: Με το 
βλέμμα στη Μάγχη, ο Λουδοβίκος έχασε την Ιρλανδία το επόμενο έτος. Μην έχοντας 
καν προβλέψει την αποβίβαση στρατού στην Αγγλία, σε περίπτωση νίκης στη 

                                                 
207 Jacq, ó.π., σ. 159-164.  
208 Κάθε φορά που κηρυσσόταν πόλεμος και ερχόταν η ώρα για ναυτολόγηση, πολλοί ναυτικοί των 
μεθοριακών αυτών πόλεων διέσχιζαν τα σύνορα προς αποφυγήν υπηρεσίας. Συνεπώς, το κράτος 
απέφευγε την ευθεία επιβολή ναυτολόγησης σε αυτές τις δυο πόλεις. Bromley, “Dunkirk 
Reconsidered”, σ. 82-83 & T. J. A. Le Goff, “Problèmes de recrutement de la marine française pendant 
la Guerre de Sept Ans”, Revue Historique, 283.2 (Απρίλιος-Ιούνιος, 1990), 214-215, υποσημείωση 31.  
209 Lespagnol, ó.π., σ. 32-34. 
210 Villiers, Jean Bart, σ. 300 & 303 -305. 
211 Ο προϋπολογισμός του γαλλικού ναυτικού μαρτυρά τη σημασία που του απέδιδε η κυβέρνηση: Από 
27 εκατομμύρια λίβρες στα 1690, ανέβηκε στα 33 εκατομμύρια στα 1691: Villiers, Jean Bart, σ. 323. 
212 John S. Bromley, “The Jacobite Privateers in the Nine Years War” στο McManners John & Roberts 
John (επιμ.) Corsairs and Navies: 1660-1760, London: Hambledon press, 1987, σ. 141. 
213 Villiers, Jean Bart, σ. 317-318. 
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θάλασσα, έχασε οριστικά την ευκαιρία μιας γρήγορης νίκης κατά του Γουλιέλμου 
Γ´.214  

Η ιρλανδική ήττα προκάλεσε μια απροσδόκητη συνέπεια για το γαλλικό 
κούρσο: Χιλιάδες Ιρλανδοί αποχώρησαν από την πατρίδα τους, μαζί με τον βασιλιά 
τους, και εγκαταστάθηκαν στη Γαλλία. Πολλοί από αυτούς συνέστησαν τα ιρλανδικά 
συντάγματα του βασιλιά της Γαλλίας, άλλοι όμως στράφηκαν προς το κούρσο: Ο 
έκπτωτος Ιάκωβος Β´ (αλλά και ο ίδιος ο Λουδοβίκους ΙΔ´)215 εφοδίαζε με letters of 
marque στο όνομα του τους ιρλανδούς Ιακωβίτες, που είχαν εγκατασταθεί στο Saint-
Malo και τους σκωτσέζους Ιακωβίτες στη Dunkerque. Δεν επρόκειτο μόνο για 
καπετάνιους και ναύτες, αλλά και για ιρλανδούς εφοπλιστές, οι οποίοι επέλεγαν την 
επένδυση υψηλού ρίσκου στο κούρσο από συμφέρον αλλά και από πατριωτισμό.216 
Ωστόσο, όπως είχε συμβεί παλαιότερα και όπως θα συνέβαινε αργότερα στην ιστορία 
του κούρσου, η νομική θέση των Ιακωβιτών κουρσάρων αμφισβητούνταν όταν 
αιχμαλωτίζονταν από το αγγλικό ναυτικό: Ο Ιάκωβος ήταν έκπτωτος και το αγγλικό 
κράτος θεωρούσε ότι δεν είχε καμιά εξουσία να εκδίδει letters of marque. Συνεπώς, 
καταβαλλόταν προσπάθεια οι Ιακωβίτες κουρσάροι να δικάζονται ως κοινοί πειρατές, 
άσχετα με το ποιος βασιλιάς, Ιάκωβος ή Λουδοβίκος είχε εκδώσει τα πιστοποιητικά 
τους.217 Στο μεταξύ, η φήμη και μόνο της Dunkerque, οδήγησε σε άμεσο ναυτικό 
αποκλεισμό της από αγγλο-ολλανδικά σκάφη, τον χειμώνα 1690-91. Οι γαλλικές 
αρχές έλαβαν πλήθος αμυντικών μέτρων, τα οποία καθυστέρησαν σημαντικά τους 
κουρσάρικους εξοπλισμούς που είχαν ήδη ξεκινήσει στην πόλη.218 

Στα 1691-1692, οι Γάλλοι οργάνωναν την απόβαση στην Αγγλία που έπρεπε 
να είχαν εκτελέσει προηγουμένως. Όμως η αμφίβια επιχείρηση και πάλι δεν 
προετοιμάστηκε σωστά: Η κακή οργάνωση, η έλλειψη κεντρικής διοίκησης και η 
διάσπαση δυνάμεων σε πολλά λιμάνια της Μάγχης κατέληξαν στην αναχώρηση ενός 
απροετοίμαστου γαλλικού στόλου που ηττήθηκε στις διαδοχικές ναυμαχίες του 
Barfleur και της La Hougue (1692). Παρά τη γενναιότητα, την τακτική και 
τεχνολογική ανωτερότητα, οι Γάλλοι ηττήθηκαν στρατηγικά, χάνοντας τον έλεγχο 
της Μάγχης. Δεν υπήρξαν άμεσες ή μακροπρόθεσμες συνέπειες, καταδείχτηκαν όμως 
οι αδυναμίες στις υποδομές και τον ανεφοδιασμό του γαλλικού ναυτικού, το οποίο 
υποχρεώθηκε στο εξής σε άμυνα.219 

 
 3.2 – 1692-1697: Πρώτη ακμή 

 
Ο γάλλος υπουργός Ναυτικών και Οικονομικών, o κόμης του Pontchartrain, και ο 
Λουδοβίκος αναπροσάρμοσαν τη ναυτική τους στρατηγική στα νέα δύσκολα 
δεδομένα που προέκυψαν μετά την παραπάνω ήττα. Το κόστος ενός ταυτόχρονου 
πολέμου μεγάλης κλίμακας κατά ξηρά και θάλασσα ήταν αβάσταχτο για το γαλλικό 
βασίλειο, οπότε τα έξοδα του ναυτικού περιορίστηκαν. Έτσι αποφασίστηκε η 
συγκέντρωση δυνάμεων στη Μεσόγειο και η διατήρηση μόνο μιας μεσαίας δύναμης 
στη Brest για την άμυνα του μετώπου του Ατλαντικού. Το υπόλοιπο βάρος του 
πολέμου επωμίζονταν στο εξής οι κουρσάροι.220 

                                                 
214 Στο ίδιο, σ. 318. 
215 Delumeau, ó.π., σ. 277. 
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218 Villiers, Jean Bart, σ. 325-326.  
219 Στο ίδιο, σ. 346-351. 
220 Στο ίδιο, σ. 369-370 
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Η μεταστροφή του κράτους προς το κούρσο υπήρξε συνειδητή. Υψηλά 
ιστάμενά πρόσωπα συνηγορούσαν υπέρ του, εκτός από τους άμεσα ενδιαφερόμενους 
εφοπλιστές. Ο στρατηγός Vauban κατέθεσε στον βασιλιά (αν και με καθυστέρηση 
περίπου δυο ετών) ένα «Μνημόνιο υπέρ της caprerie»,221 αληθινό μανιφέστο υπέρ 
του κούρσου. Εκεί, υποστήριζε ότι η Γαλλία αδυνατούσε να ανταγωνιστεί πια ευθέως 
τους εχθρούς της στη θάλασσα, μπορούσε όμως να τους πλήξει με διακριτικό και 
ύπουλο τρόπο, χτυπώντας τους ίδιους τους νευρώνες της πολεμικής μηχανής τους: το 
εμπορικό κεφάλαιο. Το κούρσεμα πλοίων του αντιπάλου και το κόστος των 
νηοπομπών για την προστασία τους θα ήσαν δυσβάσταχτά και οι εχθροί θα 
εξουθενώνονταν οικονομικώς. Αντιθέτως, το εξωτερικό εμπόριο της Γαλλίας ήταν 
αμελητέο, συνεπώς οι εχθροί αδυνατούσαν να χρησιμοποιήσουν το ίδιο όπλο 
εναντίον της. Επιπλέον, το κόστος του κούρσου, επιτυχημένου ή αποτυχημένου, δεν 
θα έπεφτε στο κράτος, αλλά στους ιδιώτες. Τα ταμεία του κράτους όχι μόνο δεν θα 
άδειαζαν, αλλά θα γέμιζαν από τα ποσοστά επί των πρεζών, το γαλλικό ναυτικό 
κεφάλαιο θα αναπτυσσόταν και οι μελλοντικοί αξιωματικοί του ναυτικού θα 
αποκτούσαν επαγγελματική εμπειρία. Στα 1697, στη λήξη του πολέμου, ο 
γραμματέας της αγγλικής ναυαρχίας επιβεβαίωνε τον Vauban σε όλα τα σημεία, 
καταλήγοντας: «Εφαρμόζουν [οι Γάλλοι] υπερβολικά καλά το σχέδιο τους».222  

Πράγματι, η μεταστροφή αυτή υπήρξε κεφαλαιώδους σημασίας για την 
εξέλιξη και την απογείωση του φαινομένου στη Γαλλία μετά το 1692-1693. Η 
οριστική εγκατάλειψη του πολέμου μεγάλων ναυτικών μοιρών από το κράτος 
σήμαινε αυτομάτως ότι εκατοντάδες ναύτες ήσαν πια ελεύθεροι υπηρεσίας από το 
Βασιλικό Ναυτικό και μπορούσαν να επανδρώσουν τα κουρσάρικα για όλη τη 
διάρκεια του έτους. Όμως το κράτος έλαβε πρόσθετα μέτρα υπέρ του κούρσου: Τα 
τοπικά γραφεία κλάσεων προέκριναν/υποχρέωναν τις ναυτολογήσεις στα 
κουρσάρικα, σε βαθμό που οι εμπορικοί εξοπλισμοί δυσκολεύονταν να επανδρωθούν. 
Οι εφοπλιστές αγόραζαν ή δανείζονταν κανόνια και πολεμοφόδια από τα βασιλικά 
οπλοστάσια σε συμφέρουσες τιμές. Πάνω από όλα όμως, ο Λουδοβίκος δάνειζε τα 
πλοία του Βασιλικού Ναυτικού σε κουρσάρικες εταιρίες, κρατώντας το 1/5 των 
καθαρών κερδών. Έτσι προέκυπταν οι λεγόμενοι εξοπλισμοί μικτών κεφαλαίων. Αυτό 
σήμαινε ότι δευτερεύοντα λιμάνια, όπως το Saint-Malo, έπρεπε να εξοπλίζουν τα 
κουρσάρικα τους στους βασιλικούς ναυστάθμους, όπως της Brest, ωστόσο τα 
οικονομικά και υλικοτεχνικά πλεονεκτήματα ήσαν τόσα, που οι εφοπλιστές 
συμμετείχαν ευχαρίστως. Ο οίκος των Trouin ειδικεύτηκε σε αυτόν τον τύπο 
εξοπλισμού: Ο Luc Trouin εξόπλιζε ολόκληρες μοίρες πλοίων του βασιλιά για 
κούρσο, υπό τις διαταγές του μικρού αδερφού του, René Dougay-Trouin, από το 1692 
έως και το 1711 με θεαματικά αποτελέσματα.223 Με αυτό τον τρόπο, δίπλα στο μικρό 
παράκτιο κούρσο, που ασκούνταν τοπικά, και το μεσαίο κούρσο, αναπτυσσόταν 
σταδιακά το μεγάλο κούρσο, το οποίο συνδύαζε τη δύναμη πυρός, την ταχύτητα και 
την ευελιξία των πλοίων του βασιλικού ναυτικού με το ιδιωτικό κεφάλαιο και το 
ταλέντο λαμπρών και μαχητικών καπετάνιων με κίνητρο το κέρδος και τη δόξα. Έτσι, 
η συγκέντρωση των εχθρικών εμπορικών σε νηοπομπές συχνά δεν αρκούσε για να 
αποθαρρύνει τακτικά πάνοπλα πολεμικά σκάφη, επανδρωμένα με αποφασισμένους 
έμπειρους ναυτικούς.224 

                                                 
221 Caprerie, εκ του γαλ. capre, κυπρίνος. Αυτό ήταν το παρατσούκλι των κουρσάρων στη Dunkerque 
και φαίνεται ότι ο όρος χρησιμοποιούνταν και στις Versailles. 
222 Delumeau, ó.π., σ. 272 & 274. 
223 Lespagnol, ó.π., σ. 34-37. 
224 Meyer, ó.π., 9.  
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Το γαλλικό κούρσο λάμβανε πια τέτοιες διαστάσεις, ώστε οι Άγγλο-Ολλανδοί 
επιχειρούσαν συστηματικά να καταστρέψουν τις εστίες τους. Πρώτο το Saint-Malo 
υπέστη ναυτικούς κανονιοβολισμούς στα 1693 και ακολούθησαν η Dieppe και η 
Havre.225 Το επόμενο έτος, οι Αγγλο-Ολανδοί αποβιβάστηκαν στο Camaret, στον 
κόλπο της Brest, με σκοπό να καταλάβουν τον παρακείμενο βασιλικό ναύσταθμο, 
όπου εξοπλιζόταν πλήθος κουρσάρικων, αλλά αποκρούστηκαν.226 Οι Γάλλοι 
απάντησαν στα 1693 με μια πράξη κρατικού κούρσου: Ο γαλλικός στόλος ελλόχευσε 
στα ανοιχτά της Πορτογαλίας και επετέθη στο «κονβόι της Σμύρνης», τη μεγάλη 
ετήσια αγγλο-ολλανδική, νηοπομπή που επέστρεφε φορτωμένη με πανάκριβα 
εμπορεύματα του Λεβάντε και της Μαύρης Θάλασσας.  Οι δυο ναυτικές δυνάμεις 
συναντήθηκαν ανοιχτά του Lagos, όπου περίπου το 1/4 των εμπορικών σκαφών 
αιχμαλωτίστηκαν ή καταστράφηκαν. Σε αυτή τη ναυμαχία διακρίθηκε και ο 
φλαμανδός Jean Bart. Η γαλλική νίκη ήταν μόνο μερική, ωστόσο ο οικονομικός 
αντίκτυπος υπήρξε ισχυρός σε Λονδίνο και Άμστερνταμ: Οι ζημιές ανήλθαν σε 30 
έως 60 εκατομμύρια λίβρες, ανάλογα με τις πηγές.227   

Η θεμελιώδης διαφορά μεταξύ κοινού κούρσου και κρατικού κούρσου ήταν η 
στρατηγική: Όπως τονίστηκε, οι κουρσάροι επεδίωκαν αποκλειστικά την αιχμαλωσία 
μιας οικονομικά δελεαστικής πρέζας και όχι την καταστροφή της. Αντιθέτως, 
προτεραιότητα του πολεμικού ναυτικού ήταν να στερήσει από τον εχθρό σημαντικά 
οικονομικά κεφάλαια και λιγότερο να λαφυραγωγήσει τα πλοία του. Συνεπώς, 
επεδίωκε την πάση θυσία καταστροφή εχθρικών εμπορικών και όχι απαραίτητα την 
αιχμαλωσία τους. Ωστόσο, εάν εμφανιζόταν μια καλή ευκαιρία, τα πλοία του βασιλιά 
διέθεταν εξ ορισμού δικαίωμα στο κούρσο. Σε αυτή την περίπτωση, 10% των 
καθαρών κερδών περιερχόταν στο Ναύαρχο της Γαλλίας, 10% στο πλήρωμα και το 
υπόλοιπο στον βασιλιά. Μια τέτοια ανταμοιβή δεν αποτελούσε αρκετό δέλεαρ και 
αυτό εξηγεί γιατί οι περισσότεροι ναυτικοί προτιμούσαν να ναυτολογούνται σε 
κουρσάρικα, παρά στα πλοία του Marine Royale.228 

Όμως, η συστηματική υποστήριξη του κοινού κούρσου από το κράτος, 
δημιουργούσε μια έντονη αντίφαση: Η κυβέρνηση, προσπαθώντας να εντάξει 
οργανικά τους κουρσάρους στα στρατηγικά σχέδια της, κατέληγε συχνά να τους ζητά 
να εκτελέσουν επιχειρήσεις που αντέβαιναν ριζικώς τα κίνητρα των εφοπλιστών. 
Κατά περίσταση, μπορούσε ακόμη και να τους ζητήσει την εκτέλεση καθαρά 
στρατιωτικών αποστολών, προκαλώντας τη δυσαρέσκεια τους. Χαρακτηριστικό και 
πάλι το παράδειγμα των Μαλουίνων, οι οποίοι αρνούνταν να εξορμούν από κοινού σε 
μικρές κουρσάρικες μοίρες,229 όπως τους ζητούσε η κυβέρνηση, διότι αυτό σήμαινε 
ότι κάθε πρέζα έπρεπε να μοιράζεται μεταξύ των εφοπλιστών του κάθε πλοίου της 
μοίρας, κάτι που οι Μαλουίνοι θεωρούσαν ασύμφορο. Όταν δέχονταν να υπακούσουν 
σε διαταγές, το έκαναν πάντα επειδή διέκριναν κάποιο οικονομικό κέρδος, αλλιώς το 
κράτος έπρεπε να επιβάλει τη θέληση του, θεσπίζοντας νέους νόμους ή 
κανονισμούς.230 

Το απόλυτο παράδειγμα σύγκλισης βασιλικών στρατηγικών στόχων και 
ιδιωτικών οικονομικών στόχων του κούρσου αποτελεί η περίπτωση του Jean Bart. Ο 
τρομερός λιμός που ξέσπασε στη Γαλλία μεταξύ 1692-1694231 δημιούργησε τεράστια 
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ανάγκη για εισαγωγές σιτηρών. Εκμεταλλευόμενος την κατάσταση, ο Γουλιέλμος Γ´ 
επιχείρησε να επιβάλει εμπάργκο στο ολλανδικό και σκανδιναβικό εμπόριο με τη 
Γαλλία και να εφαρμόσει ολοκληρωτικό πόλεμο, σε μια εποχή όπου το κράτος δεν 
είχε τα υλικά και θεσμικά μέσα για να τον επιβάλει. Θεωρώντας κάθε εμπόριο 
σιτηρών με τη Γαλλία ως λαθρεμπόριο, απαγόρευσε τη διακίνηση τους από χώρες της 
Βαλτικής, συνήθεις προμηθευτές του γαλλικού λαού, επιβαρύνοντας την πείνα του, 
στα 1693.232 Τότε, κλήθηκε στο προσκήνιο ο Jean Bart, ο οποίος είχε λάβει το πρώτο 
του lettre de marque στα 1674233 και έκτοτε η πορεία του ήταν συνεχώς ανοδική. Στα 
τέλη του 1693, διατάχθηκε να πλεύσει με έξι κουρσάρικες φρεγάτες έως τη Δανία, 
όπου μια νηοπομπή 30 σιτοφόρων εμπορικών περίμενε τη συνοδεία του για να 
σαλπάρει για Γαλλία. Ο Bart έσπασε το εχθρικό μπλόκο μπροστά από τη Dunkerque 
και έφτασε στη Δανία, κουρσεύοντας στην πορεία του. Παρέλαβε τα σιτοφόρα και 
επέστρεψε στη Dunkerque, αψηφώντας τις εχθρικές ναυτικές μοίρες που 
περιπολούσαν στην περιοχή. Η άφιξη του έριξε τις τιμές των σιτηρών και ανακούφισε 
προσωρινά το λαό. Η επιτυχία του τού απέφερε τον τίτλο του ιππότη του τάγματος 
του Αγίου Λουδοβίκου.234  

Το ακόλουθο έτος διετάχθη να πλεύσει έως τις νορβηγικές ακτές, για να 
συνοδεύσει άλλη μια νηοπομπή σιτοφόρων, καταστρέφοντας και κουρσεύοντας 
πρακτικώς τα πάντα στο διάβα του. Ο Φλαμανδός σάλπαρε, αλλά δεν έφτασε στη 
Νορβηγία: Στα ανοιχτά του ολλανδικού νησιού Texel, συνάντησε έναν στόλο, ο 
οποίος δεν ήταν άλλος από το σιτοφόρα πλοία του που οι Ολλανδοί είχαν ήδη 
αιχμαλωτίσει. Η κουρσάρικη μοίρα ανακατέλαβε τη νηοπομπή μετά από σκληρή 
μάχη και τη συνόδευσε στη Γαλλία.. Η γαλλική αγορά ξαναγέμισε σιτηρά και η τιμή 
τους έπεσε κατακόρυφα. Η σοδειά του 1694 υπήρξε καλύτερη και ο λιμός φάνηκε να 
απομακρύνεται. Ο Bart έσωζε ξανά τη Γαλλία και αυτή τη φορά τα κατορθώματα του 
τού απέφεραν έναν τίτλο ευγενείας.235  

Τέτοιες ηρωικές πράξεις και η απρόσκοπτη συνέχεια των κουρσάρικων 
εξοπλισμών στα γαλλικά λιμάνια προκαλούσαν την αντίδραση του εχθρού: Στα 1694 
οι Αγγλο-Ολλανδοί βομβάρδισαν και πάλι τη Dunkerque και επιχείρησαν να την 
καταλάβουν από ξηράς, αλλά απέτυχαν. Οι σύμμαχοι επανέλαβαν το εγχείρημα και 
το επόμενο έτος, αλλά ηττήθηκαν και πάλι από τους ντόπιους κουρσάρους, με αρχηγό 
πάντα τον Bart. Ταυτόχρονα, απέκλεισαν την Toulon για να εμποδίσουν την έξοδο 
της γαλλικής μοίρας της Μεσογείου στον Ατλαντικό, εφαρμόζοντας μια πρωτοτυπία: 
Δεν παρόπλισαν τα σκάφη τους κατά τους χειμερινούς μήνες, αντιθέτως παρέμειναν 
στη θάλασσα, μπλοκάροντας επιτυχώς τον γάλλο αντιναύαρχο στον βασιλικό 
ναύσταθμο για όλο το έτος.236 Πλην του πανίσχυρου Royal Navy, κουρσάροι από τη 
ισπανική Μαγιόρκα και την ολλανδική Zeeland προκαλούσαν επιπλέον φθορές και 
οικονομικές ζημιές στο γαλλικό μεσογειακό εμπόριο.237   

Όσο καμιά από τις αντιμαχόμενες πλευρές δεν αποκτούσε κάποιο σοβαρό 
στρατηγικό πλεονέκτημα, ο πόλεμος εκφυλιζόταν σε αγώνα φθοράς, που ωφελούσε 
τους κουρσάρους. Ο αριθμός των πρεζών της, καθιστούσαν τη Dunkerque το πρώτο 
κουρσάρικο λιμάνι της Γαλλίας για αυτή την περίοδο,238 ενώ, κρίνοντας από τον 
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αριθμό των lettres de marque που λάμβανε, το μαλουινέζικο κούρσου έφτασε στο 
απόγειο του κατά το 1695-1696.239 Οι malouinières, εξοχικές κατοικίες των 
καραβοκύρηδων του Saint-Malo, μερικές εκ των οποίων επιβιώνουν μέχρι και 
σήμερα, αποτελούν χειροπιαστή απόδειξη της θεαματικής επιτυχίας και της 
συσσώρευσης πλούτου που πέτυχαν ορισμένοι εφοπλιστές που ασχολήθηκαν με το 
κούρσο.240  

Την άνοιξη του 1697, περίπου τέσσερεις μήνες πριν τη λήξη του πολέμου, το 
γαλλικό ναυτικό κατάφερε ένα τεράστιο χτύπημα αμφίβιου κρατικού κούρσου στους 
Ισπανούς: Ο βαρόνος de Pointis απέπλευσε με πλοία του βασιλιά εξοπλισμένα με 
μικτά κεφάλαια και πλήρωμα 4.000 άντρες, με κατεύθυνση την Αμερική. Αφού 
ανεφοδιάστηκε στο γαλλικό Saint-Domingue της Καραϊβικής και ενισχύθηκε από μια 
δύναμη μπουκανιέρων, συνέχισε έως την Cartagena de Indias (σημερινή Κολομβία) 
την οποία κατέλαβε και λαφυραγώγησε. Τα ακαθάριστα κέρδη από τα λάφυρα 
υπολογίζονταν από τους συμμετέχοντες σε περίπου 9.000.000 λίβρες. Είναι δεδομένο 
ότι οι εκατοντάδες μέτοχοι αυτής της εκστρατείας συμμετείχαν πολύ περισσότερο 
επειδή προσδοκούσαν τέτοια κέρδη και πολύ λιγότερο από διάθεση να συνδράμουν 
οικονομικώς στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων που έθετε το κράτος σε περίοδο 
πολέμου.241  
 

3.3 – 1701-1714: Η απογείωση 
 
Η συνθήκη του Ryswick (1697) έφερε την ειρήνη στην Ευρώπη μόνο για τέσσερα 
χρόνια. Το διάστημα αυτό δεν ήρκεσε για να ανανήψει η γαλλική μοναρχία και το 
ναυτικό της.242 Ο Πόλεμος της Ισπανικής Διαδοχής που ξέσπασε στα 1701, ακριβώς 
όπως και ο προηγούμενος, υπήρξε ένας μακροχρόνιος αγώνας φθοράς χωρίς 
αποφασιστικές συγκρούσεις, ενώ ουδείς από τους αντιπάλους απέκτησε το 
απαραίτητο συγκριτικό πλεονέκτημα που θα του επέτρεπε να επιβάλει τους όρους 
του.243 Επίσης, η Γαλλία είχε και πάλι ολόκληρη την Ευρώπη εναντίον της, με τη 
διαφορά ότι, αυτή τη φορά, η Ισπανία της κάλυπτε τα νώτα. Το ισπανικό ναυτικό 
μπορεί να μην ήταν πια αυτό που ήταν στον 16ο αιώνα, διέθετε όμως αρκετή δύναμη 
για να συνδράμει το γαλλικό ομόλογο του.244  
 Σε ό,τι αφορά τη γεωγραφική κατανομή του φαινομένου, υπήρξε 
πανομοιότυπη με του προηγούμενου πολέμου στον Ατλαντικό όσο και στη Μεσόγειο, 
με τη βασική διαφορά ότι οι γάλλοι κουρσάροι δεν έπλεαν πια στα ανοιχτά της 
Ισπανίας ως εχθροί, αλλά ως σύμμαχοι. Τα αποτελέσματα ήσαν ανάμικτα: Για τους 
ισπανούς κουρσάρους, αυτό αποτελούσε πλήγμα, καθώς τα πλουσιότερα θύματα τους 
μετατρέπονταν σε συμμάχους.245 Το ίδιο ίσχυε και για τους γάλλους κουρσάρους του 
Βισκαϊκού, π.χ. της Bayonne, η συνολική απόδοση των οποίων έπεσε, σε σύγκριση 
με την προηγούμενη περίοδο.246 Αντιθέτως, για τους κουρσάρους της ανοιχτής 
θαλάσσης, που συχνά επιχειρούσαν πολύ μακριά από τα λιμάνια τους, η νέα 
κατάσταση ήταν ωφέλιμη καθώς γαλλικές πρέζες μπορούσαν να στέλνονται για 
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μεγαλύτερη ασφάλεια στα κοντινότερα ισπανικά λιμάνια, όπου μπορούσαν να 
κριθούν και να πωληθούν. 

Ο θάνατος του έκπτωτου Ιακώβου Β´ (1701) και η αναγνώριση του υιού του, 
Ιακώβου Γ´, ως βασιλιά της Αγγλίας από τον Λουδοβίκο ΙΔ´, επιτάχυνε τη σύσταση 
της Μεγάλης Συμμαχίας της La Haye, μεταξύ Αυστρίας, Ολλανδίας και Αγγλίας, και 
οδήγησε τις δυο τελευταίες στον πόλεμο.247 Ταυτοχρόνως όμως διαιώνισε την 
παρουσία των Ιακωβιτών στο γαλλικό κούρσο. Ιρλανδοί με βάση τη Nantes και 
Σκωτσέζοι συνέχιζαν το κούρσο και το εμπόριο υπό διάφορες μορφές.248 

Σε οικονομικό επίπεδο, η συμμαχία με την Ισπανία επέτρεπε στους Γάλλους 
άμεση πρόσβαση στις τεράστιες ποσότητες αμερικανικού αργύρου. Εφοπλιστές που 
είχαν ήδη διακριθεί στο κούρσο, όπως ο Danycan από το Saint-Malo, άρπαξαν την 
ευκαιρία του ανοίγματος της ισπανικής αγοράς στο γαλλικό κεφάλαιο και έστελναν 
πλοία στη Χιλή και στο Περού, τα οποία επέστρεφαν φορτωμένα ασήμι, 
αποφέροντας κέρδη έως και 350%. Υπολογίζεται ότι, μέχρι το τέλος του πολέμου, 
περίπου τα 2/3 τα περουβιανού αργύρου είχαν καταλήξει στα βρετονικά λιμάνια, 
συντελώντας στην κεφαλαιακή συντήρηση τους.249  

Η πρόσβαση στον ορυκτό πλούτο της ισπανικής αποικιακής αυτοκρατορίας 
ήταν ένας βασικός λόγος που επέτρεψε στη Γαλλία να αντέξει τα οικονομικά βάρη 
αυτού του πολέμου. Ωστόσο, η πρόσβαση αυτή είχε μια θεμελιώδη προϋπόθεση, την, 
έστω σχετική, κυριαρχία των θαλασσών που θα επέτρεπε στις γαλλο-ισπανικές 
νηοπομπές να μεταφέρουν με ασφάλεια το ασήμι από την Αμερική στην Ευρώπη. 
Παρά τις εσωτερικές αδυναμίες του κάθε στόλου, τα γαλλο-ισπανικά πλοία 
επιτύγχαναν ικανοποιητικά αυτόν το στόχο για τα δέκα έτη που διήρκεσε ουσιαστικά 
ο πόλεμος, ο οποίος θα είχε λήξει πολύ συντομότερα, σε περίπτωση συστηματικής 
αποτυχίας τους. Ασφαλώς και υπήρξαν αποτυχίες, ήσαν όμως περιστασιακές, όπως η 
ναυμαχία του Vigo (1702), όπου ο γαλλο-ισπανικός στόλος υπέστη συντριπτική ήττα 
από την αγγλο-ολλανδική μοίρα.250 

Για το ιδιωτικό οικονομικό κεφάλαιο, η διατήρηση πρόσβασης στην ισπανική 
αγορά σήμαινε ότι το εμπόριο συνέχιζε απρόσκοπτα, τουλάχιστον με την Ιβηρική και 
την Αμερική, ενώ η σοβαρή προσπάθεια των Βουρβόνων στη θάλασσα  προσέφερε  
ικανοποιητικό αίσθημα ασφάλειας. Αυτές οι συνθήκες κατεύθυναν με φυσικό τρόπο 
περισσότερα κεφάλαια προς το εμπόριο των Νοτίων Θαλασσών, νόμιμο ή λαθραίο, 
παρά προς το κούρσο. Ακριβώς όπως και στις αρχές του Εννεαετούς Πολέμου, η 
συνέχιση του κανονικού εμπορίου, έστω με αναταράξεις λόγω των εχθροπραξιών, δεν 
υποχρέωνε τους εφοπλιστές να το υποκαταστήσουν άμεσα με το κούρσο.251 

Ταυτοχρόνως όμως, η ανάγκη του κράτους να οργανώνει τέτοιες πολυδάπανες 
νηοπομπές προς διαφύλαξη του αμερικανικού αργύρου, άδειαζε τα βασιλικά ταμεία. 
Για άλλη μια φορά, οι ανάγκες του ναυτικού ήσαν ασύμβατες με τον μεγάλης 
κλίμακας χερσαίο πόλεμο.252 Επίσης, η επάνδρωση αυτών των νηοπομπών 
δημιουργούσε πάλι λειψανδρία για κάθε άλλο είδος ναυτικού εξοπλισμού. Συνεπώς, ο 
υπουργός Ναυτικών, ο κόμης του Pontchartrain, φέρθηκε ακριβώς όπως και ο 
πατέρας και προκάτοχος του, κατά τον προηγούμενο πόλεμο: Μετά από μια αρχική 
περίοδο διστακτικής υποστήριξης (1702-1704), άρχισε να προωθεί παντοιοτρόπως τα 
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κουρσάρικα συμφέροντα, με αποτέλεσμα μια θεαματική έκρηξη στον τομέα, μετά το 
1705.253 Έτσι, υψηλά ιστάμενοι θαμώνες των Βερσαλλιών, αντιμετωπίζοντας την 
επένδυση σε κουρσάρικες εταιρείες ως μια εναλλακτική μορφή τυχερών παιχνιδιών, 
χρηματοδοτούσαν εφοπλιστές, όπως τους αδερφούς Trouin, οι οποίοι επένδυαν σε 
κουρσάρους που σάρωναν τις θάλασσες, φέρνοντας τους Άγγλους σε απόγνωση.254 

Αφορμή για αυτή την μεταστροφή του κράτους ήταν και πάλι μια γαλλική 
στρατηγική ήττα στη θάλασσα. Μετά την αρχική αποτυχία των Αγγλο-Ολλανδών να 
καταλάβουν το Cadiz, η νίκη τους στη ναυμαχία του Vigo, τους επέτρεψε να 
καταλάβουν το Γιβραλτάρ, στις αρχές Αυγούστου 1704, διακόπτοντας κάθε 
επικοινωνία των γαλλο-ισπανικών ναυτικών μοιρών μεταξύ Μεσογείου Ατλαντικού. 
Ο Ναύαρχος της Γαλλίας, κόμης της Toulouse, αποπειράθηκε να ανακτήσει το 
Γιβραλτάρ στα τέλη του ίδιου μήνα. Η ναυμαχία του Vélez-Málaga που ακολούθησε, 
υπήρξε η σημαντικότερη και αιματηρότερη τακτική θαλάσσια σύγκρουση του 
πολέμου, όπου οι Γαλλο-Ισπανοί πέτυχαν μια συντριπτική νίκη, αποτυγχάνοντας 
παταγωδώς στον αντικειμενικό τους στόχο, να ανακαταλάβουν το Γιβραλτάρ.255 

Συνεπώς, και σε αυτό το σημείο, ο εν λόγω πόλεμος επαναλαμβάνει το σχήμα 
που ακολουθήθηκε κατά τον προηγούμενο. Το παράδειγμα του Saint-Malo 
επιβεβαιώνει και ταυτοχρόνως διαψεύδει αυτή την εικόνα, αλλά μόνο φαινομενικώς. 
Έχοντας κάνει το κούρσο ειδίκευση τους, μεταξύ 1692-1697, οι μαλουίνοι 
εφοπλιστές δε δυσκολεύτηκαν να κάνουν ένα θεαματικό άνοιγμα κατά τα έτη 1703-
1705, χωρίς κρατική στήριξη. Ωστόσο, οι επενδύσεις τους φάνηκαν να πέφτουν εντός 
του 1706 και συνέχισαν να μειώνονται σταθερά έως και το 1711, τελευταίο αληθινό 
έτος του πολέμου. Όμως, λαμβάνοντας υπ’ όψη τους μαλουίνικους ιδιωτικούς και 
μικτούς εξοπλισμούς σε άλλα λιμάνια από το 1706 κ.ε., αποδεικνύεται ότι το κούρσο 
που χρηματοδοτείτο από κεφάλαια του Saint-Malo όχι μόνο δεν παρήκμαζε αργά, 
αλλά έφτασε στο απόγειο του στα 1711, από άποψη εκτοπίσματος αλλά και 
κερδών.256 Συνεπώς, το μαλουίνικο κούρσο τέθηκε σε κίνηση αμέσως μόλις 
κηρύχτηκε ο πόλεμος, ωστόσο, η κλιμάκωση του ήρθε πάλι μόνο μαζί με τη στήριξη 
του κράτους, μετά το 1706.  

Οι περιπέτειες των αδερφών Trouin σκιαγραφούν την εξέλιξη αυτή. Ο René 
Duguay-Trouin (ίσως ο λαμπρότερος κουρσάρος αυτού του πολέμου, και «διάδοχος» 
του θρυλικού Jean Bart που απεβίωσε στις αρχές 1702)257 ως καπετάνιος φρεγάτας, 
και αργότερα καπετάνιος πολεμικού πλοίου του βασιλιά οπλισμένου για κούρσο, 
εκστράτευε μαζί με άλλα κουρσάρικα στο Spitzbergen, μεταξύ 1701-1703. Παρά τον 
ικανό αριθμό πρεζών, οι διαδοχικές επιχειρήσεις του κρίνονταν ως αποτυχημένες ή 
οικονομικά μέτριες.258 Η τύχη φάνηκε να χαμογελά στον μαλουίνο καπετάνιο στα 
1705, όταν η κουρσάρικη μοίρα του συνέλαβε διάφορες πρέζες και αργότερα χτύπησε 
και διέλυσε μια εχθρική πορτογαλική νηοπομπή, που επέστρεφε από τη Βραζιλία. 
Αυτά τα κατορθώματα τού απέφεραν το σταυρό του Αγίου Λουδοβίκου στα 1707 
(όπως είχε συμβεί και με τον επίσης λαϊκής καταγωγής Bart). 

Στα 1707 ο Duguay-Trouin, υπό τις διαταγές του κόμη de Forbin, 
αριστοκράτη κουρσάρου, συνέλαβε μια ολόκληρη αγγλική νηοπομπή που μετέφερε 
άντρες και εφόδια στην Πορτογαλία, εκτελώντας τους στρατηγικούς στόχους του 
κράτους και αποφέροντας ικανά λάφυρα στους ιδιώτες επενδυτές του. Η καταστροφή 
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για τους Άγγλους ήταν διπλή, καθώς η απώλεια της νηοπομπής επέτρεψε στους 
Ισπανούς να νικήσουν τα χωρίς ενισχύσεις αγγλικά στρατεύματα στη μάχη της 
Almansa (1707). Ωστόσο, Duguay-Trouin και Forbin διαπληκτίστηκαν, διεκδικώντας 
τις δάφνες της νίκης. Ο αριστοκράτης Forbin είχε συνεργαστεί στο παρελθόν και με 
τον λαϊκό Jean Bart, με τον οποίο είχε επίσης ψυχρές σχέσεις.259 

Το επόμενο έτος (1708), η εκστρατεία του Duguay-Trouin στα ανοιχτά των 
Αζόρων, απέτυχε στρατηγικά και οικονομικά: Δεν κατάφερε να συλλάβει την 
πορτογαλική νηοπομπή που επέστρεφε από τη Βραζιλία φορτωμένη ασήμι, ενώ οι 
λοιπές πρέζες υπήρξαν μέτριες. Η κουρσάρικη μοίρα του αποτελείτο από τέσσερα 
πολεμικά, τρεις φρεγάτες και ένα πυρπολικό, το κόστος των οποίων παραλίγο να 
καταστρέψει το μεγάλο αδερφό του, τον εφοπλιστή Luc Trouin de la Barbinais.260 
Ωστόσο, η σύλληψη μιας καλά φρουρούμενης αγγλικής νηοπομπής, τον Μάρτιο 
1709, βελτίωσε για λίγο την οικονομική κατάσταση των αδερφών Trouin, ο 
μικρότερος εκ των οποίων έλαβε τίτλο ευγενείας το ίδιο έτος.261 

Σε αυτό το σημείο παρατηρείται μια όλο και μεγαλύτερη απομάκρυνση των 
γάλλων κουρσάρων από τις εστίες τους, καθώς το παράκτιο και το κλασικό κούρσο, 
παραχωρούν σταδιακά τη θέση τους στο ωκεάνιο κούρσο. Αυτή η εξέλιξη συνέβαινε 
για δυο λόγους: Πρώτον, ο ολοένα αυξανόμενος έλεγχος των ευρωπαϊκών υδάτων 
από τις εμπόλεμες δυνάμεις καθιστούσε το κούρσο όλο και επισφαλέστερο και 
οικονομικά ζημιογόνο. Πράγματι, για τα έτη 1706-1712, μόνο νεόκοποι κερδοσκόποι 
εφοπλιστές με μηδενική εμπειρία στον τομέα επέλεγαν να επενδύσουν στο παράκτιο 
και το κλασικό κούρσο, δελεασμένοι από την ελπίδα γρήγορου και τεράστιου 
κέρδους. Εντούτοις, οι παλαιοί και έμπειροι κουρσάροι εφοπλιστές της Bretagne και 
της Normandie, που συμμετείχαν και συνέβαλαν στην εξέλιξη του φαινομένου και το 
παρακολουθούσαν στενά, γνώριζαν ότι τα κέρδη βρίσκονταν πλέον μόνο στις 
υπερωκεάνιες εκστρατείες, στο «κούρσο των μοιρών».262 Δεν ήταν τυχαίο ότι ο 
Duguay-Trouin, στην κρίσιμη καμπή των οικονομικών του, σχεδίαζε μια κουρσάρικη 
εκστρατεία στην Ινδία!263 

Δεύτερον, η συμμαχία Γαλλίας και Ισπανίας και η διαμάχη τους με την 
Αγγλία και την Πορτογαλία, άνοιγαν ένα νέο μέτωπο, που είχε παραμεληθεί σχεδόν 
τελείως κατά τον Εννεαετή Πόλεμο: αυτό των αμερικανικών αποικιών. Γεγονός 
παρέμενε ότι, σε αυτή τη φάση Αγγλία και Γαλλία δεν πολεμούσαν με διακύβευμα τα 
αποικιακά τους συμφέροντα, όπως κατά το β´ μισό του 18ου αιώνα. Οι διαμάχες τους 
ξεκινούσαν και τέλειωναν στην Ευρώπη, η οποία συνιστούσε την πρώτη στρατηγική 
προτεραιότητα τους, ενώ οι στόλοι τους παρέμεναν στη Μεσόγειο, ως προεκτάσεις 
των στρατών ξηράς.264  

Εντούτοις, οι εξελίξεις έτρεχαν στις Αμερικές: Στον Καναδά, παραδοσιακό 
χώρο αλιείας βακαλάου των Βρετόνων και των Νορμανδών, οι εχθροπραξίες 
διατάραζαν τις συνηθισμένες ναυτικές ασχολίες και οι ψαράδες μεταστρέφονταν 
ευχαρίστως στο κούρσο, κατά το παραδοσιακό σχήμα. Το γαλλικό Port Royal είχε 
εξελιχθεί σε φωλιά των κουρσάρων των αποικιών,  σε βαθμό που οι Άγγλοι τπ 
αποκαλούσαν «Dunkerque της Βορείου Αμερικής» και επιχείρησαν επανειλημμένως 
να το καταλάβουν, πράγμα που κατάφεραν στα τέλη του 1710. Νωρίτερα, οι Γάλλοι 
είχαν καταλάβει δυο φορές το αγγλικό St John’s στη Newfoundland. Ο βόρειος 
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Ατλαντικός βρισκόταν σε άμεση σύνδεση με την Καραϊβική, καθώς Γάλλοι από τη 
Martinique έπλεαν έως την Acadia και Άγγλοι της βορείου Αμερικής έφταναν έως 
την Καραϊβική.265 

Ακόμη νοτιότερα, η πορτογαλική Βραζιλία βρισκόταν κυκλωμένη από 
ισπανικές κτήσεις. Η Πορτογαλία, μετά από πολύ σύντομο διάστημα συμπαράταξης 
με τη Γαλλία και την Ισπανία, στράφηκε εναντίον τους, τασσόμενη στο πλευρό των 
Άγγλων (1703), πράγμα που ανακούφιζε τους γάλλους και ισπανούς κουρσάρους, οι 
οποίοι  μπορούσαν να ελπίζουν σε πλούσιες εξωτικές πρέζες βραζιλιάνικης 
προελεύσεως. Έτσι, η γαλλική κυβέρνηση, προσπαθώντας να ανεβάσει το ηθικό 
στρατού και λαού μετά τη συντριβή στη μάχη του Malplaquet (1709) και έχοντας 
πάντα ανάγκη από ρευστό, αποφάσισε να χτυπήσει στη Βραζιλία. Ο καπετάνιος 
Duclerc απέπλευσε με έξι πλοία και 800 άντρες για να καταλάβει το Rio de Janeiro, 
αλλά απέτυχε, αιχμαλωτίστηκε μαζί με 600 από τους άντρες του και δολοφονήθηκε 
μυστηριωδώς στα 1710.266 

Αυτή η αποτυχία απλώς επέτρεψε στη γαλλική κυβέρνηση να προφασιστεί 
την εκδίκηση ως επιπλέον λόγο για να εκστρατεύσει και πάλι κατά του Rio την 
επόμενη χρονιά, επαναλαμβάνοντας σε μεγέθυνση την επιχείρηση κατά της 
Cartagena του 1697. Η εκστρατεία του Ρίο χρηματοδοτήθηκε με εξεζητημένο τρόπο 
από δεκάδες εφοπλιστές (κυρίως μαλουίνους) με ειδίκευση στο κούρσο, όπως ο 
πανίσχυρος Danycan και οι σχεδόν χρεωκοπημένοι Trouin, και σημαίνοντα πολιτικά 
πρόσωπα, όπως ο ίδιος ο κόμης της Toulouse, Ναύαρχος της Γαλλίας και πολιτικός 
πατρόνας του Duguay-Trouin, σε στενή συνεργασία με τον βασιλιά που δάνεισε τα 
πολεμικά του πλοία για την υλοποίηση αυτού του μικτού εξοπλισμού.267 

Επτά πλοία γραμμής, έξι φρεγάτες, μια βομβαρδιστική γαλιότα, τρία 
μεταγωγικά και 2500 άντρες συγκεντρώθηκαν πυρετωδώς στους βασιλικούς 
ναυστάθμους του Ατλαντικού για να εκτελέσουν αυτή τη μνημειώδη εκστρατεία 
ωκεάνιου κρατικού κούρσου υψηλού ρίσκου, με στόχους στρατηγικούς, αλλά και 
οικονομικούς. Ο Duguay-Trouin αποβιβάστηκε μπροστά στο Rio, και μετά από μάχες 
και βομβαρδισμούς, κατέλαβε την πόλη στις 21 Σεπτεμβρίου 1711. Παρά το ναυάγιο 
τριών εκ των πλοίων του στον γυρισμό, επέστρεψε στη Γαλλία φορτωμένος με χρυσό 
και εμπορεύματα αξίας δεκάδων εκατομμυρίων λιβρών, ενώ οι συνολικές 
οικονομικές και στρατιωτικές ζημίες που προκάλεσε στην Πορτογαλία ανήλθαν σε 
παραπάνω από 20.000.000.268 

Στο ένα περίπου έτος που μεσολάβησε μεταξύ της εκστρατείας του Rio και 
της έναρξης των ειρηνευτικών συνομιλιών (Δεκέμβριος 1712), που θα κατέληγαν στη 
συνθήκη της Utrecht, ο κουρσάρος Jacques Cassard, συμπατριώτης του Duguay-
Trouin, συνέχισε τις ωκεάνιες κουρσάρικες εξορμήσεις: Σαλπάροντας από την 
Toulon με 1500 άντρες, ρήμαξε τις πορτογαλικές κτήσεις του Πράσινου Ακρωτηρίου, 
(δυτική Αφρική). Κατόπιν, διέσχισε τον Ατλαντικό, ανεφοδιάστηκε και ενισχύθηκε 
με άντρες στη Martinique της Καραϊβικής και κατάφερε διαδοχικά χτυπήματα στις 
αγγλικές νησιωτικές κτήσεις Montserrat και Antigua και σε διάφορες ηπειρωτικές και 
νησιωτικές θέσεις του ολλανδικού Suriname, προκαλώντας τεράστιες ζημιές στους 
εχθρούς και φέρνοντας μυθικά κέρδη στους εφοπλιστές του και τακτικές επιτυχίες 
στον Λουδοβίκου.269 
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Οι παραπάνω ναυτικοί θρίαμβοι, σε συνδυασμό με τη γαλλική χερσαία νίκη 
επί των Αυστρο-Ολλανδών στο Denain της Φλάνδρας (Ιούλιος 1712), επέτρεψαν στη 
γαλλική μοναρχία να αποσπάσει από τους εχθρούς της μια συνθήκη ειρήνης 
απροσδόκητα ευνοϊκή την έσχατη στιγμή. Σε ό,τι αφορούσε τις εδαφικές κατακτήσεις 
της κατά τη διάρκεια του πολέμου, η Γαλλία δεν βγήκε δραματικά ζημιωμένη. 

Αντιθέτως, στο ναυτικό σκέλος, υποχρεώθηκε να περιορίσει την αποκλειστική 
ζώνη αλιείας βακαλάου της στη Νέα Γη,270 ένα πλήγμα για την οικονομία και τη 
μελλοντική ναυτική τεχνογνωσία των θαλασσόλυκων των βρετονικών και 
νορμανδικών λιμανιών. Το χειρότερο χτύπημα όμως υπήρξε η επιβολή κατεδάφισης 
των οχυρώσεων και μπαζώματος του λιμανιού της Dunkerque από τους Βρετανούς,271 
απόφαση στην οποία, παραδόξως, δεν επέμειναν καθόλου οι Ολλανδοί.272 Η απόφαση 
αυτή, στα 1713, θέτει ένα συμβολικό, αλλά και πραγματικό τέλος στη γαλλική 
κουρσάρικη εποποιία, η οποία πέρασε σε μια παρατεταμένη φάση παρακμής μέχρι τα 
τέλη των Ναπολεόντειων Πολέμων.  

 
4 – Αργή παρακμή, 1715-1789 

 
Η λήξη του Πολέμου της Ισπανικής Διαδοχής σήμανε το τέλος της ακμής των γάλλων 
κουρσάρων. Στην επόμενη πανευρωπαϊκή σύρραξη, της Αυστριακής Διαδοχής (1740-
1748), η Γαλλία κήρυξε επισήμως τον πόλεμο στη Βρετανία στα 1744. Όμως, ο 
ακήρυχτος πόλεμος προκαλούσε ζημίες στους γάλλους ψαράδες της Μάγχης ήδη από 
τα 1742.273 Οι κουρσάροι του Λουδοβίκου ΙΕ´ ενεργοποιήθηκαν, με τη Bayonne να 
εμφανίζει υψηλότερα έσοδα από ό,τι στους προηγούμενους πολέμους,274 ενώ οι 
μαλουίνοι κουρσάροι αποκόμιζαν σαφώς χαμηλότερα κέρδη από τα της περιόδου 
1689-1713.275 Συνολικά, τα έσοδα των γάλλων κουρσάρων ήσαν μικρότερα από αυτά 
των προηγούμενων συρράξεων, λόγω της αύξησης του κόστους ενός κουρσάρικου 
εξοπλισμού και της πανταχού παρουσίας του βρετανικού ναυτικού.276 Ταυτοχρόνως, 
το Λονδίνο αναδεικνυόταν στο σημαντικότερο κουρσάρικο λιμάνι της εποχής, ενώ ο 
πόλεμος του κούρσου επεκτεινόταν σταθερά στην Καραϊβική και τα ανοιχτά της 
Βορείου Αμερικής: Οι γάλλοι κουρσάροι τρομοκρατούσαν το εμπόριο της Boston, 
ενώ οι αμερικανοί privateers χτυπούσαν ισπανικά πλοία.277   

Τα ζητήματα που έμειναν ανοιχτά με τη συνθήκη του Aix-la-Chapelle 
(1748)278 στην Ευρώπη και ο ακήρυχτος γαλλο-βρετανικός πόλεμος στην Αμερική, 
οδήγησαν άμεσα στον Επταετή Πόλεμο (1756-1763). Η επιχείρηση του βρετανού 
ναυάρχου Boscawen στα 1755, κατέλαβε εξ απήνης και σακάτεψε τη γαλλική 
ναυτική ισχύ.279 Το γεγονός αυτό αποδιοργάνωσε το ήδη συγχυσμένο γαλλικό 
ναυτικό, που μαστιζόταν από τη λειψανδρία, λόγω αχρήστευσης του συστήματος των 
κλάσεων του Colbert.280 Οι Βρετανοί επιδείνωσαν την κατάσταση, δείχνοντας 
αυξανόμενη επιλεκτικότητα στο ποιους και πόσους γάλλους αιχμαλώτους ναυτικούς 
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ορισμένων βαθμίδων θα αντάλλασσαν με βρετανούς κρατούμενους.281 Ταυτοχρόνως, 
ο βρετανικός αποκλεισμός των γαλλικών λιμανιών ακινητοποίησε πλήρως το γαλλικό 
ναυτικό282 και κατέστρεψε την όποια κουρσάρικη δυναμική της Γαλλίας, η οποία 
δεχόταν χτυπήματα στην κουρσάρικη «καρδιά» της: Τον Ιούνιο 1758, οι Βρετανοί 
αποβιβάστηκαν στο Saint-Malo και κατέστρεψαν 18 κουρσάρικα.283 Οι μαλουίνοι 
εφοπλιστές συνέχιζαν να εξοπλίζουν πλοία για κούρσο, σαν από συνήθεια, όμως 
αδυνατούσαν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του πολέμου.284 Ωστόσο, η δράση 
τους και μόνο συνέχιζε να τρομοκρατεί συστηματικά τους Βρετανούς.285 Επρόκειτο 
για μια οξύμωρη κατάσταση: Το βρετανικό ναυτικό κυριαρχούσε στις θάλασσες, 
προστατεύοντας αρκετά αποτελεσματικά το εμπόριο με νηοπομπές και 
εξασφαλίζοντας τα νώτα των βρετανών κουρσάρων, οι οποίοι κατάφερναν 
συγκριτικώς πολλαπλάσια χτυπήματα και οικονομικές ζημίες στο γαλλικό εμπόριο.286 
Συνεπώς, οι βρετανοί εφοπλιστές επέστρεφαν στις κανονικές εμπορικές 
δραστηριότητες τους, μετά από μια σύντομη μεταστροφή προς το κούρσο, στα πρώτα 
στάδια του πολέμου, οπότε σημείωσαν ορισμένα κέρδη. Όμως ο μαρασμός του 
γαλλικού εμπορίου, τους στέρησε σταδιακά τις προσδοκώμενες πρέζες.287 Αντίθετα, 
οι γάλλοι κουρσάροι, στερούμενοι κρατικής ναυτικής κάλυψης, ανθρώπινου 
δυναμικού και επενδυτικού κεφαλαίου, υπολειτουργούσαν κατά το διάστημα 1756-
1763.288 Παρά τη σχετική επιτυχία του γαλλικού κούρσου στη Μεσόγειο, ο συνολικός 
απολογισμός για αυτόν τον πόλεμο υπήρξε ελλειμματικός, λόγω της ομογενοποίησης 
των εθνικών οικονομιών: Πόλεις όπως το Saint-Malo ή η Dunkerque,289 χωρίς ικανή 
ενδοχώρα, δεν μπορούσαν να εξελιχθούν σε ισχυρά εμπορικά και βιομηχανικά 
λιμάνια, σύμφωνα με τις νέες οικονομικές απαιτήσεις του 18ου αιώνα, και 
υποχρεώνονταν σε μαρασμό.290  

Η Συνθήκη του Παρισιού (1763) ζημίωσε τη Γαλλία σε θάλασσα και στεριά, 
με την απώλεια αποικιακών κτήσεων κι έφερε την ειρήνη μόνο για 15 χρόνια. Στα 
1778, η Γαλλία βρήκε την ευκαιρία να εκδικηθεί. Κήρυξε τον πόλεμο στη Βρετανία, 
τασσόμενη υπέρ των εξεγερμένων Αμερικανών.291 Στο μεταξύ, είχε προλάβει να 
ανακατασκευάσει και να επανεξοπλίσει το στόλο της, να ανακτήσει τους χιλιάδες 
αιχμαλώτους της και να βελτιώσει σοβαρά την εκπαίδευση των αξιωματικών της. 
Έτσι, διέθετε βασικές προϋποθέσεις για να ανταγωνιστεί τη Βρετανία.292 Επιπλέον, η 
κήρυξη πολέμου της Ισπανίας και της Ολλανδίας κατά της Βρετανίας, απομόνωσε 
την τελευταία, βελτιώνοντας τη θέση της Γαλλίας, οι ναύαρχοι της οποίας 
θριάμβευαν από τον Ατλαντικό έως τον Ινδικό.293 Η αυξημένη ναυτική παρουσία του 
κράτους επέτρεπε την οργάνωση νηοπομπών που εξασφάλιζαν ικανοποιητικά το 
γαλλικό υπερπόντιο εμπόριο και σταθεροποιούσαν τη ροή του, πλήττοντας ριζικά 
τους βρετανούς κουρσάρους. Ενδεικτικώς, οι απώλειες των εμπόρων της Nantes από 
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το 1780 κ.ε. ήσαν κατώτερες του 5%.294 Η ασφάλεια αυτή μετρίαζε τη διατάραξη της 
κανονικής ροής του εμπορίου που προκαλούσε η κήρυξη ενός πολέμου, συνεπώς, οι 
εφοπλιστές συνέχιζαν τις κανονικές τους δραστηριότητες και αδιαφορούσαν για το 
κούρσο. Η παραπάνω κατάσταση προκάλεσε σταδιακή αύξηση κίνησης του γαλλικού 
εμπορίου, ειδικά από και προς τα αμερικανικά λιμάνια, οδηγώντας το Bordeaux, τη 
Nantes και τη La Rochelle, λιμάνια με ενδοχώρα, αντίθετα με το Saint-Malo και τη 
Dunkerque, στην ανάπτυξη για όλη τη δεκαετία του 1780.295  

Τα παραπάνω δε σημαίνουν ότι οι κουρσάροι απουσίασαν από αυτό τον 
πόλεμο, το αντίθετο μάλιστα. Έχοντας εξασφαλισμένα τα νώτα τους από το Marine 
Royale, όπως οι βρετανοί αντίπαλοι τους στις προηγούμενες συρράξεις, έπλεαν με 
σιγουριά και αιχμαλώτιζαν αρκετές πρέζες: Κατά την τριετία 1778-1780, οπότε οι 
βρετανικές νηοπομπές δεν είχαν ακόμη οργανωθεί, πολλά εμπορικά έπλεαν κατά 
μόνας και κατέληγαν στα χέρια γάλλων κουρσάρων. Ενδεικτικώς, για το 1780, η 
Dunkerque υποδέχτηκε τις περισσότερες πρέζες, ακολουθούμενη από τη La Havre, τη 
Brest και το Saint-Malo. Αντιθέτως, η εκατέρωθεν οργάνωση νηοπομπών κι η 
ανάληψη ριζικής δράσης από το γαλλικό ναυτικό, οδήγησε στην έκρηξη του 
κρατικού κούρσου, με τα πλοία του Βασιλέως να καταγράφουν λάφυρα 62.000 
λιβρών κατά το1782, οπότε παρατηρείται μείωση των ιδιωτικών κουρσάρικων 
εξοπλισμών.296 Στο αντίπαλο στρατόπεδο, η αδυναμία του Royal Navy να 
ανταπεξέλθει σε πολυμέτωπο αγώνα σε όλες τις θάλασσες, ωφελούσε την ανάπτυξη 
της κουρσάρικης κίνησης, καθώς η κρατική ναυτική ισχύς ήταν πάντοτε αντιστρόφως 
ανάλογη της κουρσάρικης. Με την υποχώρηση του παρεμβατισμού του βρετανικού 
κράτους και τη σταθερή, ασφαλή κίνηση του γαλλικού εμπορίου, οι privateers του 
Γεωργίου Γ´ είχαν περισσότερες ευκαιρίες για σύλληψη πρεζών αλλά με μεγαλύτερο 
ρίσκο.297 

Ο Πόλεμος της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας κατέδειξε τη σημασία της 
διαφύλαξης του θαλάσσιου εμπορίου μέσω της οργάνωσης νηοπομπών. Οι Βρετανοί 
εφάρμοζαν το σύστημα αυτό από τις αρχές του αιώνα, ενώ οι Γάλλοι είχαν για πρώτη 
φορά θετικά αποτελέσματα κατά τη διάρκεια αυτής της σύρραξης, η οποία απέδειξε 
την επιτακτική ανάγκη ύπαρξης ισχυρού ναυτικού-προστάτη του εθνικού εμπορίου 
σε καιρό πολέμου. Η ύπαρξη τέτοιου ναυτικού οδηγούσε αυτομάτως το κούρσο στο 
περιθώριο, καθώς το κρατικό ναυτικό αναλάμβανε το ρόλο επιδρομέα εναντίον του 
εχθρικού εμπορίου. Αυτό το φαινόμενο παρουσιάστηκε στη Βρετανία στο διάστημα 
1740-1763 και στη Γαλλία μεταξύ 1778-1782. Επίσης, η οργάνωση νηοπομπών 
φρουρούμενων από πλοία με 40-50 κανόνια, υποχρέωνε τους κουρσάρους να 
αυξάνουν τη δύναμη πυρός τους και να βελτιώνουν συνεχώς τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά των πλοίων τους, καθιστώντας το κόστος κατασκευής κουρσάρικων 
απαγορευτικό. Έτσι, το ιδιωτικό κεφάλαιο κατέληγε να ενδιαφέρεται όλο και 
λιγότερο για το κούρσο, επιχείρηση πολυδάπανη, αρκετά υψηλού ρίσκου, μα όχι 
αρκετά κερδοφόρα.298 Το παραπάνω φαινόμενο παρουσιάστηκε εντονότερα στους 
επόμενους πολέμους, της Επανάστασης και της Αυτοκρατορίας, όταν η Γαλλία 
υποχρεώθηκε να βασιστεί αποκλειστικά στους κουρσάρους της, καθώς οι 
καθεστωτικές αλλαγές αχρήστευσαν ολοσχερώς το Βασιλικό Ναυτικό. 

Στο σύντομο διάστημα μεταξύ του Πολέμου της Ανεξαρτησίας και της 
Γαλλικής Επανάστασης (1783-1789), η Γαλλία απόλαυσε μια περίοδο έντονης 

                                                 
294 Villiers, “Convois et corsaires ”, 39-48. 
295 Crowhurst, War on Trade, σ. 1-2. 
296 Villiers, “Convois et corsaires ”, 48-52. 
297 Starkley, ó.π., σ. 193-196. 
298 Villiers, “Convois et corsaires ”, 54-57. 



60 
 

ανάπτυξης. Το εμπόριο με τις φιλικές ΗΠΑ και τις αποικίες της Καραϊβικής 
οδήγησαν ορισμένα γαλλικά λιμάνια με ενδοχώρα, κυρίως το Bordeaux, τη Marseille 
και τη Nantes, σε εκρηκτική ανάπτυξη. Όμως η υπερεκμετάλλευση των γαιών της 
Καραϊβικής οδηγούσε σε μείωση της παραγωγής αποικιακών αγαθών, προκαλώντας 
ανισορροπία στις συναλλαγές μεταξύ μητρόπολης-αποικιών και πληθωρισμό. 
Ορισμένες ελάσσονες αιτίες της οικονομικής κρίσης που προέκυψε κατά την 
Επανάσταση, αλλά και της αναζωπύρωσης του γαλλικού κούρσου, εντοπίζονταν 
εδώ.299 Π.χ. κατά τη δεκαετία του 1780, η Nantes και το Bordeaux ανέπτυξαν αρκετά 
το οικονομικό και υλικοτεχνικό κεφάλαιο τους, ώστε να στραφούν στο κούρσο, όταν 
η οικονομία και το εμπόριο τους διασαλεύτηκαν από την οικονομική κρίση και τον 
πόλεμο αντιστοίχως.300 

 
5 – Ο επιθανάτιος ρόγχος, 1792-1815 

 
Οι Πόλεμοι της Επανάστασης (1792-1802) έριξαν ξανά τη Γαλλία σε ταυτόχρονο 
αγώνα κατά ξηρά και θάλασσα. Αρχικά απειλούμενη μόνο χερσαίως, από Πρώσους 
και Αυστριακούς, η Επανάσταση επιχείρησε να εφαρμόσει εμπράκτως τις θεωρίες 
του Διαφωτισμού: Στα 1792, απαγόρευσε το κούρσο για ανθρωπιστικούς λόγους.301 
Στο μεταξύ, η εκ βάθρων καταστροφή του Παλαιού Καθεστώτος, έπληξε βαριά το 
Marine Royale: Οι περισσότεροι από τους αξιωματικούς του διέφυγαν στο εξωτερικό, 
οδηγώντας το σε ολική αποδιοργάνωση.302 Όταν κηρύχθηκε ο πόλεμος κατά της 
Βρετανίας και της Ισπανίας στα 1793, η Επανάσταση προσπάθησε να εκμεταλλευτεί 
στο μέγιστο όποιο κουρσάρικο κεφάλαιο της απέμενε. Στις αρχές 1793, αποδέσμευσε 
άντρες από την κρατική ναυτολόγηση για να επανδρώσει κουρσάρικα σκάφη. Εντός 
του Φεβρουαρίου του 1793 ψηφίστηκαν καταιγιστικά τα κάτωθι μέτρα: αποποίηση 
κάθε κρατικού μεριδίου επί των πρεζών, επιδοτήσεις και αποζημιώσεις για όσους 
εξόπλιζαν κουρσάρικα, προαγωγή πλοιάρχων που είχαν υπηρετήσει πέντε έτη σε 
κουρσάρικα σε υποπλοιάρχους του Ναυτικού και απαλλαγή των προϊόντων πρεζών 
από κάθε κρατική εισφορά.303 Οι Μαλουίνοι, κουρσάροι κατά παράδοση, 
ανταποκρίθηκαν ελάχιστα: Πολλοί έπεσαν θύματα της Τρομοκρατίας (1793-1794) κι 
άλλοι διέφυγαν στο εξωτερικό.304 Αντιθέτως, η Dunkerque και η υποανάπτυκτη 
οικονομία της, που είχαν ζημιωθεί από μια εμπορική συμφωνία Βρετανίας-Γαλλίας 
του 1786, καλωσόρισε την κήρυξη του πολέμου και το κούρσο.305  

Ωστόσο, μέχρι η Επανάσταση να κατασταλάξει ιδεολογικά και νομικά, είχε 
χάσει την ευκαιρία για ένα αποφασιστικό χτύπημα στην έναρξη του πολέμου.306 Η 
τακτική της ήταν ασυνάρτητη. Αφού προέκρινε τον πόλεμο του κούρσου στις αρχές 
1793, τον απαγόρεψε αργότερα κατά το ίδιο έτος, κατευθύνοντας όλους τους 
διαθέσιμους ναύτες προς το υπό αναδιοργάνωση πολεμικό ναυτικό.307 Επίσης, όριζε 
το κούρσο ανάλογα με τις υλικές ανάγκες της στιγμής: Αντί για το συνηθισμένο 
στόχο του, την καταστροφή του εχθρικού εμπορίου, στην πράξη αποσκοπούσε 
συχνότερα στην κάλυψη άμεσων αναγκών ανεφοδιασμού. Ο πόλεμος και η 
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οικονομική κρίση οδηγούσαν σε τρομερές ελλείψεις ειδών πρώτης ανάγκης και το 
φάσμα της πείνας απειλούσε όλη τη χώρα.308 

Ταυτοχρόνως, ο βρετανικός ναυτικός κλοιός έσφιγγε ήδη γύρω από τη 
Γαλλία, επιδεινώνοντας τα προβλήματα ανεφοδιασμού. Μόλις κηρύχτηκε ο πόλεμος, 
οι βρετανοί έμποροι και η κοινή γνώμη τρομοκρατήθηκαν από τη δράση και το 
πλήθος των γάλλων κουρσάρων, όμως η αλήθεια ήταν διαμετρικά αντίθετη: Ελάχιστα 
γαλλικά κουρσάρικα απειλούσαν το βρετανικό εμπόριο. Οι αγγλικοί φόβοι 
βασίζονταν αποκλειστικά στην κουρσάρικη πραγματικότητα παρελθόντων 
πολέμων.309 Προληπτικά, η Brest αποκλείστηκε άμεσα από μια βρετανική μοίρα που 
στάθμευε στη νήσο Ouessant, δυτικά του κόλπου του ναύσταθμου, επιτηρώντας και 
αιχμαλωτίζοντας πλοία και κουρσάρικα που έμπαιναν ή έβγαιναν από το λιμάνι, ενώ 
ναυτικές περίπολοι κύκλωναν σχεδόν όλη τη Bretagne.310 Βορειότερα, το Saint-Malo 
αποκλείστηκε και απειλούταν μόνιμα από τους κουρσάρους των γειτονικών 
αγγλονορμανδικών νησιών, πράγμα που οδήγησε τους εναπομείναντες εφοπλιστές σε 
αποχή από το κούρσο.311 Την ίδια στιγμή, ο ναύσταθμος της Toulon παραδόθηκε από 
βασιλόφρονες σε μια βρετανο-ισπανική δύναμη, η οποία, εγκαταλείποντας την 
πολιορκούμενη από τους επαναστάτες πόλη, κατέστρεψε όσα περισσότερα πλοία και 
υποδομές μπορούσε, σακατεύοντας τη γαλλική ναυτική ισχύ στη Μεσόγειο.312  

Με αυτά τα υλικοτεχνικά δεδομένα, τη στρατιωτική επιμελητεία αφοσιωμένη 
στον πολυμέτωπο χερσαίο πόλεμο, την οικονομική κρίση, τη λειψανδρία και ελλείψει 
στελεχών, το γαλλικό κούρσο υπολειτούργησε για τα πρώτα έτη: Για το 1793, η 
Dunkerque εξόπλισε 49 κουρσάρικα, το Saint-Malo 23, η Bayonne και τα περίχωρά 
της 18, η Nantes 10, η Boulogne 13 και η Marseille 27.313 Ειδικά στη Μεσόγειο, οι 
γάλλοι κουρσάροι χτυπούσαν συνηθέστερα αυστριακά ή ιταλικά πλοία, καθώς είχαν 
εμπεδώσει ότι τα βρετανικά ήταν αήττητα.314 Αλλά και στο Saint-Malo, το κούρσο 
σταμάτησε έως τα 1795, λόγω των κυβερνητικών απαγορεύσεων και ξεκίνησε ξανά 
στα 1796,315 ενώ η γοργή παρακμή της γειτονικής Granville, κατέστησε το κούρσο 
της ανάξιο λόγου.316 Μέχρι τα 1797, οπότε το Διευθυντήριο ήρε τους περιορισμούς 
που είχαν επιβληθεί στο κούρσο επί Τρομοκρατίας, ελάχιστοι κουρσάροι 
εκστράτευαν.317 Μόνο η Dunkerque εξόπλιζε κουρσάρικα για το 1795, επανδρωμένα 
από άνεργους ψαράδες και ξένους ναυτικούς.318 Κατά το επόμενο έτος, εξόπλισε 26 
σκάφη, ενώ το Saint-Malo μόλις 9 και η Bayonne και τα περίχωρα της 13.319  

Οι συνθήκες της Basel (1795) έβγαλαν την Πρωσία και την Ισπανία από τον 
πόλεμο, ενώ οι στρατιές της Επανάστασης είχαν ήδη καταλάβει τις αυστριακές Κάτω 
Χώρες (1794) και προήλαυναν προς την Ολλανδία (1795) και τη βόρεια Ιταλία 
(1796), εξασφαλίζοντας και επεκτείνοντας τα εθνικά σύνορα. Στο εσωτερικό, η 
καταστολή των αντεπαναστατικών εξεγέρσεων,320 η λήξη της Τρομοκρατίας και η 
επικράτηση των μετριοπαθών φιλελεύθερων αστών στις 10 thermidor Έτους II (28 
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Ιουλίου 1794) που εγκαθίδρυσαν το Διευθυντήριο, έφεραν επιτέλους μια σχετική 
ασφάλεια για το εμπορικό κεφάλαιο.321 Όσοι εφοπλιστές είχαν επιζήσει της 
Τρομοκρατίας, επιχειρούσαν να σταθούν στα πόδια τους εμπορευόμενοι ή 
κουρσεύοντας. Η Nantes, που δε φημιζόταν έως τότε για τους κουρσάρους της, είχε 
όμως αποφύγει τα χειρότερα δεινά της Τρομοκρατίας, πρωτοστάτησε στον πόλεμο 
του κούρσου, σε εκτόπισμα και πρέζες, στα 1797-98.322 Επίσης, ο εφοπλιστικός 
πληθυσμός της είχε υποστεί λιγότερες πτωχεύσεις από άλλες πόλεις και υπήρχε 
μεγάλη ζήτηση προϊόντων πρεζών: Έτσι, εξόπλισε 37 κουρσάρικα για το 1798,323 ενώ 
η Dunkerque 41, το Saint-Malo 24, η Bayonne 45 και το Bordeaux 25, οδηγώντας το 
γαλλικό κούρσο στη μέγιστη απόδοση του για αυτόν τον πόλεμο.324 Όμως την ίδια 
στιγμή, η συνθήκη του Campoformio (1797) τερμάτιζε τον πόλεμο εναντίον της 
Αυστρίας και επέκτεινε τη χερσαία κυριαρχία της Γαλλίας στο Piemonte, τη βόρεια 
Ιταλία και τα Ιόνια νησιά, στερώντας από το μεσογειακό κούρσο τα τελευταία του 
θύματα.  

Η Βρετανία, κυρίαρχη των θαλασσών, απέμενε να πολεμά μόνη της. Για να 
καμφθεί, αποφασίστηκε η Εκστρατεία της Αιγύπτου (1798-1801). Το βρετανικό 
ναυτικό είχε εξέλθει από τη Μεσόγειο, όταν η Ισπανία και η Πορτογαλία κήρυξαν 
πόλεμο στα 1796. Έτσι, ένα έμμεσο χτύπημα στην Αίγυπτο και το Σουέζ, σημείο 
εισόδου των ινδικών εμπορευμάτων της Βρετανίας στη Μεσόγειο ήταν εφικτό για 
τους Γάλλους, που συγκέντρωσαν όλους τους υλικοτεχνικούς πόρους τους στα νότια 
παράλια της Γαλλίας: 300 πλοία με 40.000 άντρες απέπλευσαν, κατέλαβαν τη Μάλτα 
και αποβιβάστηκαν στην Αλεξάνδρεια. Όμως ο υποναύαρχος Nelson εντόπισε και 
κατέστρεψε ολοσχερώς τον γαλλικό στόλο στη ναυμαχία του Aboukir, παραλύοντας 
τον ανεφοδιασμό του εκστρατευτικού σώματος του Βοναπάρτη και διαλύοντας πάλι 
την όποια γαλλική ναυτική δυναμική στη Μεσόγειο.325  

Στο μεταξύ, η γοργή αποσάθρωση του Διευθυντηρίου, το οποίο υπονόμευε ο 
Ναπολέων, εσπευσμένα επαναπατρισμένος από την Αίγυπτο, οδήγησε στην 
αντικατάσταση του από το καθεστώς της Υπατείας (1799-1804). Ως Πρώτος Ύπατος, 
ο Βοναπάρτης τακτοποίησε το νομικό χάος που είχε προκαλέσει η Επανάσταση, 
μεταξύ άλλων και στο κούρσο: Δυο διατάγματα, περί του Συμβουλίου Πρεζών (1800) 
και περί των κουρσάρικων εξοπλισμών (1803), σταθεροποίησαν το νομικό ορισμό 
του, επαναφέροντας διατάξεις του Παλαιού Καθεστώτος αλλά με περισσότερες 
λεπτομέρειες και αυστηρότητα.326 Επρόκειτο για άκαιρο κόπο: Η γαλλική ναυτική 
δυναμική ήταν μηδαμινή κι ο Ναπολέων στρεφόταν πάλι στο χερσαίο πόλεμο 
εναντίον του Δεύτερου Συνασπισμού (1798-1802), εκστρατεύοντας στη βόρεια 
Ιταλία. Οι σαρωτικές προελάσεις του Βοναπάρτη υποχρέωσαν την Αυστρία να 
υπογράψει τη συνθήκη της Lunéville (Φεβρουάριος 1801) και τη Βρετανία τη 
συνθήκη της Amiens (Μάρτιος 1802). Η ειρήνη που είχε ανάγκη η Ευρώπη μετά από 
10 έτη ασταμάτητου πολέμου έμοιαζε εξασφαλισμένη.327  

Με τη Βρετανία να αστυνομεύει πλήρως τον Ατλαντικό και τη Μεσόγειο και 
το γαλλικό ναυτικό σε αδυναμία, οι γάλλοι κουρσάροι είχαν μετακινηθεί στο μεταξύ 
σε άλλες θάλασσες, λιγότερο φυλασσόμενες και επικίνδυνες. Ο Ινδικός Ωκεανός, 
κεντρικός νευρώνας του βρετανικού εμπορίου, προσφερόταν για κούρσο κι εκεί 
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ακριβώς μεγαλούργησε ο τελευταίος ονομαστός γάλλος κουρσάρους, ο Robert 
Surcouf από το Saint-Malo. Σε ηλικία 16 ετών, σάλπαρε για τον Ινδικό, όπου έδρασε 
αργότερα με βάση τη γαλλική αποικία του Île-de-France (σημερινό Mauritius), 
τρομοκρατώντας το βρετανικό εμπόριο.  

Στα τέλη 1795, σάλπαρε  για τις Seychelles, εφοδιασμένος με ένα congé de 
commerce, με σκοπό την αγορά τροφίμων για τον ανεφοδιασμό του πεινασμένου Île-
de-France. Όμως ο Surcouf προτίμησε να πλεύσει προς τον κόλπο της Bengal, όπου 
συνέλαβε τέσσερα σκάφη. Συνειδητοποιώντας ότι το τελευταίο, το μπρίκι-πλοηγός 
Cartier ήταν πιο ευέλικτο από το πλοίο του και αποτελούσε το απόλυτο μέσο 
εξαπάτησης εχθρικών εμπορικών (κάθε σκάφος που εισερχόταν στον κόλπο της 
Bengal είχε ανάγκη ένα πλοίο-πλοηγό), επιβιβάστηκε σε αυτό. Στα τέλη Ιανουαρίου 
1796, διασταυρώθηκε με το 1.000 τόνων εμπορικό Triton της East India Company, 
οπλισμένο με 26 κανόνια και 150 άντρες. Ο Surcouf και οι 18 άντρες του 
φαινομενικά δεν είχαν καμιά ελπίδα, όμως μετά από λυσσαλέα μάχη 45´, το Cartier 
αιχμαλώτισε το Triton!328 Παρά τη βιαιότητα, ο μαλουίνος κουρσάρος φέρθηκε με 
ευγένεια και προστάτευσε τους αιχμαλώτους από τους ναύτες του. Διατήρησε αυτό το 
ιπποτικό πνεύμα μιας άλλης εποχής μέχρι το τέλος της καριέρας του,329 η οποία 
ξεκινούσε άσχημα: Επιστρέφοντας στο Île-de-France, οι τοπικές αρχές κατάσχεσαν 
τις πλούσιες πρέζες του, καθώς είχε κουρσέψει άνευ commission de guerre. 
Αγανακτισμένος, ο Surcouf μετέφερε την υπόθεση στο Παρίσι, όπου, με παρέμβαση 
του Συμβουλίου των Πεντακοσίων,330 το κράτος αναγνώρισε την προσφορά του και 
του επιδίκασε το πόσο των 1.700.000 λιβρών που αναλογούσε στις πρέζες του, με 
μορφή εθνικής δωρεάς. Ο πατριώτης κουρσάρος, γνωρίζοντας ότι το κράτος δε 
διέθετε το ποσό, ζήτησε να λάβει μόνο το 1/3 του και μάλιστα σε είδος.331 

Στα τέλη 1798 απέπλευσε από τη Nantes πάλι για τον Ινδικό, κουρσεύοντας 
καθ’ οδόν. Ανεφοδιάστηκε στο Île-de-France και συνέχισε τις επιχειρήσεις του, 
συλλαμβάνοντας 15 πρέζες αξίας 264.000.000 λιβρών σε 18 μήνες.332 Τον Μάιο του 
1800, ορίστηκε καπετάνιος της φρεγάτας Confiance (20 κανόνια και 150-180 άντρες), 
με την οποία συνέλαβε, μεταξύ άλλων, το βρετανικό εμπορικό Kent, (40 κανόνια και 
430 άντρες). Το θρυλικό ρεσάλτο-αστραπή του Kent (διήρκησε λιγότερα από 15´) 
απαθανατίστηκε από γάλλους ζωγράφους του 19ου αιώνα και ενέπνευσε λαϊκά 
τραγούδια, κυρίως όμως απέφερε κέρδη 100.000.000 λιβρών.333 Έχοντας 
συσσωρεύσει τόσα πλούτη, ο Surcouf επέστρεψε στη Γαλλία τον Απρίλιο 1801 και 
παντρεύτηκε.334 

Ωστόσο, η επιτυχία του μαλουίνου κουρσάρου αποτελούσε την εξαίρεση του 
κανόνα της εποχής: Ο Surcouf πέτυχε, λόγω της ανδρείας, της τόλμης και της 
ναυτοσύνης του, όσο κι επειδή δρούσε στον Ινδικό. Στην Ευρώπη, οι εναπομείναντες 
γάλλοι κουρσάροι επέστρεφαν άπρακτοι στα λιμάνια, όταν δεν αιχμαλωτίζονταν. 
Όμως, στα 1804, η πολιτική του Ναπολέοντα οδήγησε τη Βρετανία και πάλι στον 
πόλεμο, τερματίζοντας τη βραχύτατη ειρήνη της Amiens και αναθερμαίνοντας το 
γαλλικό ενδιαφέρον για κούρσο. Ο Surcouf κλήθηκε από τον ίδιο τον Βοναπάρτη να 
αναλάβει τη διοίκηση μιας μοίρας του Πολεμικού Ναυτικού, αλλά αρνήθηκε: Ο 
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ανεξάρτητος μαλουίνος αδυνατούσε να τεθεί υπό τις διαταγές άλλων αξιωματικών. Ο 
αυτοκράτορας δεν επέμεινε, αντιθέτως τον τίμησε με το παράσημο της Λεγεώνας της 
Τιμής (1804).335 

Τα σχέδια του Ναπολέοντα για απόβαση στη Βρετανία απέτυχαν πριν καν 
τεθούν σε κίνηση, όταν ο Nelson συνέτριψε τον γαλλο-ισπανικό στόλο στο Trafalgar 
(1805).336 Ο βρετανικός στόλος απέκλειε τα γαλλικά λιμάνια πιο στενά και 
συντεταγμένα από ό,τι προ του 1800,337 ενώ είχε ήδη αιχμαλωτίσει περισσότερα από 
1.000 γαλλικά σκάφη που βρίσκονταν σε βρετανικά λιμάνια κατά την έναρξη των 
εχθροπραξιών338 και η Ευρώπη κήρυττε ξανά τον πόλεμο στη Γαλλία. Ο Βοναπάρτης 
δε διέθετε το χρόνο και τα χρήματα που απαιτούσαν η εκ του μηδενός κατασκευή κι 
επάνδρωση στόλου. Αντίθετα, τού ήταν ευκολότερο να βασιστεί στους βετεράνους 
στρατιώτες των Πολέμων της Δημοκρατίας για να υποτάξει την ήπειρο.339 Η Γαλλία 
στρεφόταν ξανά στο χερσαίο πόλεμο. Απούσα από τις θάλασσες, έπρεπε να βασιστεί 
στο κούρσο. 

Μετά τη συντριβή του Τρίτου Συνασπισμού στο Austerlitz (1805), το 
βρετανικό κεφάλαιο χρηματοδότησε τον Τέταρτο Συνασπισμό, με πρωταγωνίστρια 
την Πρωσία. Ο Βοναπάρτης συνέτριψε τις γερμανικές στρατιές και τον Οκτώβριο 
1806 εισήλθε στο Βερολίνο. Από εκεί, κήρυξε τον Ηπειρωτικό Αποκλεισμό, βάσει 
του οποίου όλες οι γαλλικές κτήσεις και τα προτεκτοράτα έπρεπε να πάψουν να 
εμπορεύονται με τη Βρετανία. Η Αυστρία είχε υποταχθεί, η Πρωσία είχε  ηττηθεί, τα 
γερμανικά κρατίδια, αναδιοργανωμένα στη νέα Συνομοσπονδία του Ρήνου, 
βρίσκονταν υπό την προστασία της Γαλλίας, όπως και όλα τα γειτονικά βασίλεια-
πρώην αδερφές δημοκρατίες. Απέμεναν η Ρωσία και η Ισπανία. Ο Αυτοκράτορας 
εξασφάλισε τη συμμαχία του Τσάρου με τη συνθήκη του Tilsit (1807) και απέδωσε 
το στέμμα της Ισπανίας στον αδερφό του (1808).340 Η Ευρώπη βρισκόταν υπό ολική 
γαλλική ηγεμονία, οπότε ο Βοναπάρτης πίστευε ότι μπορούσε να επιτύχει τον 
αποκλεισμό του βρετανικού εμπορίου από ολόκληρη την ήπειρο. Έχοντας 
συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορούσε να κάμψει τη Βρετανία στρατιωτικά, επιχείρησε 
να της κηρύξει έναν ολοκληρωτικό πόλεμο που μετέτρεπε όλα τα ευρωπαϊκά εδάφη 
και ύδατα σε πεδία μαχών, εμπλέκοντας ακόμη και τα ουδέτερα κράτη.341 Άλλωστε, 
περισσότερο από τη βρετανική στρατιωτική μηχανή, ο Ναπολέων γνώριζε ότι το 
πρόβλημα του ήταν το βρετανικό κεφάλαιο που χρηματοδοτούσε κάθε Συνασπισμό 
και για αυτό επέλεξε να πλήξει κυρίως αυτό. 

Παρά τα φαινομενικά μονοπωλιακά πλεονεκτήματα για το γαλλικό εμπόριο, ο 
αποκλεισμός μιας ολόκληρης ηπείρου από τον έξω κόσμο δεν μπορούσε να 
λειτουργήσει μακροπρόθεσμα. Οι Βρετανοί συντεταγμένα εγκατέστησαν βάσεις 
λαθρεμπορίου στη Βόρεια Θάλασσα, τον Ατλαντικό και τη Μεσόγειο, ενώ ο ίδιος ο 
Βοναπάρτης υποχρεωνόταν να πουλά ειδικές άδειες εισαγωγής ορισμένων προϊόντων, 
απαραίτητων για τη διεξαγωγή των πολέμων του.342 Έτσι ξαναζωντάνεψε το γαλλικό 
κούρσο, που από το 1797 έως το 1802 βρισκόταν σε αργή πτώση.343 Στα 1806, η 
Dunkerque εξόπλισε 9 κουρσάρικα και το Saint-Malo 15. Στα 1807, μετά την κήρυξη 
του Ηπειρωτικού Αποκλεισμού, οι εξοπλισμοί ανήλθαν σε 23 και 19 αντιστοίχως, 
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αριθμοί χαμηλότεροι του 1798, και μετά το 1808 συνέχισαν πτωτικά, χωρίς να 
φτάσουν ποτέ στα επίπεδα του επαναστατικού κούρσου.344  

Απροσδόκητη συνέπεια της μαζικής στρατολόγησης κατά τους 
Ναπολεόντειους Πολέμους ήταν η υποχρεωτική επάνδρωση πολλών γαλλικών 
κουρσάρικων με ξένους ναυτικούς. Στα 1804, το κουρσάρικο Général Augereau της 
Bayonne διέθετε 43 ισπανούς ναύτες σε σύνολο 67! Παρά το διάταγμα του 1803 που 
όριζε ότι ο αριθμός ξένων ναυτών δεν έπρεπε να ξεπερνά τα 2/5, οι εφοπλιστές δε 
δίσταζαν να παρανομήσουν προκειμένου να επανδρώσουν τα λιγοστά κουρσάρικα 
τους, συγκεντρώνοντας Πορτογάλους, Ισπανούς, Σουηδούς, Ιταλούς, Βενετσιάνους, 
ακόμη και Αμερικανούς.345 

Όσο η Ευρώπη συσσώρευε τη δυσαρέσκεια της εναντίον του Βοναπάρτη κι ο 
Τσάρος άλλαζε σταδιακά στρατόπεδο, ο βρετανικός ναυτικός αποκλεισμός της 
Γαλλίας συνέχιζε να περιορίζει το κούρσο. Ακόμη κι ο θρυλικός Surcouf, ως 
εφοπλιστής στο Saint-Malo, παρά τις αρχικές επιτυχίες των μικρών κουρσάρικων του 
στη Μάγχη, γνώρισε την αποτυχία, με όλα τα σκάφη του μετά τα 1810 να 
καταλήγουν αιχμάλωτα.346 Ευτυχώς για τα οικονομικά του, συνέχισε αυτοπροσώπως 
να συσσωρεύει πρέζες στον Ινδικό, επί του Revenant (1807-1808), τρομοκρατώντας 
εκ νέου τους Βρετανούς και οδηγώντας τα εμπορικά ασφάλιστρα στα ύψη.347  

 
Η Εκστρατεία της Ρωσίας (1812) και της Γερμανίας (1813) σήμαναν την 

πτώση του Βοναπάρτη, η οποία επήλθε οριστικά στο Waterloo (1815). Το Συνέδριο 
της Βιέννης έφερε την ειρήνη που δεν είχε φέρει η συνθήκη της Amiens.348 Ο Β´ 
Εκατονταετής Πόλεμος έληξε οριστικά: Γαλλία και Βρετανία δεν θα πολεμούσαν 
ποτέ ξανά, παρά το συνεχιζόμενο ανταγωνισμό τους. Η Βρετανία είχε εξασφαλίσει 
την παγκόσμια κυριαρχία των θαλασσών για τον επόμενο αιώνα, ενώ η Γαλλία 
έμπαινε σε μια περίοδο εσωτερικής ανασυγκρότησης. Η επόμενη μεγάλη ευρωπαϊκή 
σύρραξη εξερράγη δεκαετίες αργότερα: Στον Κριμαϊκό Πόλεμο, Βρετανοί και Γάλλοι 
απείλησαν τη Ρωσία. Τα ναυτικά των συμμάχων κυριαρχούσαν στη θάλασσα και δεν 
είχαν καμιά ανάγκη το κούρσο, το οποίο αποφάσισαν να απαγορέψουν επισήμως με 
τη Διακήρυξη του Παρισιού (1856). Το γαλλικό κούρσο που αργοπέθαινε κατά την 
περίοδο 1808-1814 ενταφιάστηκε έτσι και επισήμως. Απέμεναν διάφοροι γάλλοι που 
προσέφεραν τις υπηρεσίες τους σε άλλες ηπείρους, όπως ο Jean Laffite,349 οι οποίοι 
όμως ξεφεύγουν από το πλαίσιο της παρούσας εργασίας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΓΑΛΛΟΦΩΝΩΝ ΚΟΜΙΚΣ 
 

Για το έτος 2015, 368 εκδοτικοί οίκοι εξέδωσαν 5.255 βιβλία κόμικς για τη 
γαλλόφωνη αγορά. Από αυτά, 3.924 ήσαν νέες κυκλοφορίες, εκ των οποίων 2.305 
μεταφράσεις ξενόγλωσσων κόμικς (από τις ΗΠΑ και την Ασία) και 1.619 νέοι τίτλοι 
γαλλόφωνων δημιουργών.350 Την ίδια στιγμή, το τελευταίο άλμπουμ του Astérix του 
Γαλάτη που κυκλοφόρησε στα τέλη Οκτωβρίου του 2015, υπήρξε η μεγαλύτερη 
εκδοτική επιτυχία της χρονιάς, πουλώντας παραπάνω από ενάμιση εκατομμύρια 
αντίτυπα μέσα σε λιγότερο από δυόμιση μήνες! Οι αριθμοί αυτοί καθιστούν σαφές 
ότι τα κόμικς δεν αποτελούν υποκουλτούρα στις γαλλόφωνες χώρες, αλλά συνιστούν 
το αντικείμενο μιας οικονομικά εύρωστης εκδοτικής βιομηχανίας. Πώς έφτασαν όμως 
σε αυτό το σημείο;  

Τα κόμικς είναι μια νεαρή τέχνη και αντιμετωπίζεται ως τέτοια μόνο από τα 
μέσα της δεκαετίας του 1970. Συνεπώς, οι θεωρητικοί της ακόμη διαφωνούν για το 
εάν προπάτορες των κόμικς είναι οι σπηλαιογραφίες του Lascaux και ο τάπητας του 
Bayeux ή εάν οι ρίζες της νέας τέχνης βρίσκονται πιο κοντά στην εποχής μας. 
Πράγματι, στη Γαλλία οι ειδικοί χρονολογούν τη γέννηση των κόμικς στον 19ο 
αιώνα: Η δημόσια διαφωνία που είχε προκύψει στα 1997, έθετε το ερώτημα εάν 
έπρεπε να εορταστεί η εκατονταετηρίδα των κόμικς, από την εμφάνιση των πρώτων 
«μπαλονιών διαλόγου» στο comic-strip351 Yellow Kid στα 1897, ή εάν έπρεπε να 
εορταστούν τα 150 χρόνια από τον θάνατο στα 1846 του Rodolphe Töpffer, του 
γαλλόφωνου ελβετού παιδαγωγού, που πρώτος εφηύρε τις εικονογραφημένες 
αφηγήσεις, συνδυάζοντας εικόνα και λόγο.352 Η απάντηση προϋποθέτει ένα ορισμό 
του είδους. Τα κόμικς, λοιπόν, ορίζονται ως μια μορφή αφηγηματικής έκφρασης, η 
οποία παραθέτει την εξέλιξη μιας ιστορίας, μέσω διαδοχικών στατικών εικόνων,  
πράγμα που τα διαχωρίζει καθέτως από τη γελοιογραφία ή την εικονογράφηση 
κειμένου.353 Η έκδοση τέτοιων έργων προϋποθέτει την ύπαρξη μέσων μαζικής 
αναπαραγωγής των εικόνων αυτών. Επομένως η παράλληλη διάδοσή τους στις δυο 
όχθες του Ατλαντικού εντάσσεται στην εποχή που η τυπογραφία εξελισσόταν και 
μαζικοποιούνταν, δηλαδή στο β´ μισό του 19ου αιώνα.  

Κατά τη δεκαετία του 1830 εκδόθηκαν τα πρώτα εικονογραφημένα βιβλία του 
Ελβετού Töpffer, πρόδρομοι των σύγχρονων κόμικς.354 Αφηγούνταν καθημερινές 
ιστορίες, συχνά αστείες ή/και σατιρικές, παραθέτοντας διαδοχικές εικόνες, κάτω από 
τις οποίες υπήρχε μια σύντομη λεζάντα, με την περιγραφή της δράσης ή τους 
διαλόγους των πρωταγωνιστών. Κατά τη δεκαετία του 1840, γάλλοι χαράκτες και 
γελοιογράφοι, όπως οι Gustave Doré και Nadar, ακολούθησαν τη μέθοδο του, 
εκδίδοντας εικονογραφημένες ιστορίες355 σατιρικού περιεχομένου στο λαϊκό Τύπο.356 
Αυτά τα έργα βασίζονταν στον συμπληρωματικό χαρακτήρα λόγου και εικόνας και 
κατέληξαν να αποκαλούνται « illustrés », εικονογραφημένα. Στα 1889 ήρθε η πρώτη 

                                                 
350 http://www.acbd.fr/2606/les-bilans-de-l-acbd/2015-lannee-de-la-rationalisation/  
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ευρεία επιτυχία μιας σειράς illustrés, της Famille Fenouillard του γελοιογράφου 
Christophe στο λαϊκό έντυπο Le Petit Français illustré.357 

Στην Αμερική, η δεκαετία τoυ 1890 υπήρξε καθοριστική για τη διάδοση και 
την οριστικοποίηση της μορφολογίας των κόμικς. Οι εικονογραφημένες ιστορίες 
είχαν ήδη εισαχθεί από την Ευρώπη και είχαν βρει μια σταθερή θέση στα λαϊκά 
έντυπα των αμερικανών μεγαλοεκδοτών Pulitzer και Hearst, οι οποίοι κατέληξαν να 
ερίζουν για την έκδοση του περίφημου Yellow Kid. Ήρωας αυτού του 
δημοφιλέστατου κυριακάτικου comic-strip ήταν ένα αγοράκι, ντυμένο με μια κίτρινη 
νυχτικιά (εξ ου και το όνομα του), πάνω στην οποία αναγράφονταν αρχικά οι 
διάλογοι, πριν αρχίσουν να γράφονται συστηματικά σε «μπαλονάκια».358   

Οι εξελίξεις αυτές μεταφέρθηκαν και στην Ευρώπη. Κατά την πρώτη δεκαετία 
του 20ου αιώνα, διακρίνονταν δυο τάσεις στον γαλλικό Τύπο: Μια πιο αστική, στην 
οποία αντιστοιχούσε το έντυπο Semaine de Suzette, όπου δημοσιεύονταν οι 
περιπέτειες της αγαθής χωριατοπούλας Bécassine (1905), και μια πιο λαϊκή, με 
έντυπα όπως το L’épatant, το οποίο εξέδιδε την σχεδόν αναρχική σειρά Les pieds 
nickelés (1908).359 Η τελευταία θεωρείται επισήμως το πρώτο γαλλικό κόμικ, καθώς 
εισήγε για πρώτη φορά τα «μπαλονάκια», διατηρώντας, ωστόσο, το αφηγηματικό 
κείμενο, κάτω από κάθε εικόνα. Η δημοφιλής σειρά Zig & Puce (1925) 
οριστικοποίησε την παρουσία των «μπαλονιών»,360 τα οποία οι γάλλοι θεωρητικοί 
των κόμικς αποκαλούν « phylactères ».361 Έτσι, τερματίστηκε η πρώτη πειραματική 
περίοδος των γαλλόφωνων illustrés και ξεκίνησε η καθ’ αυτή ιστορία των κόμικς. 

Το 1929 υπήρξε έτος ορόσημο. Τότε «γεννήθηκε» ο νεαρός Tintin, 
δημιούργημα του Georges Remi, που υπέγραφε ως « R.G. », Hergé. Η πρώτη του 
δημοσίευση έγινε στο Le petit Vingtième, παιδικό ένθετο της ακροδεξιάς καθολικής 
εφημερίδας Le Vingtième Siècle, με αρχισυντάκτη έναν καθολικό ιερέα.362 Ο βελγικός 
λαϊκός Τύπος είχε μια καθολική παράδοση αιώνων, προερχόμενη από την εποχή της 
Αντιμεταρρύθμισης και του Ογδοηκονταετούς Πολέμου: Επιχειρώντας να 
θωρακίσουν τον ρωμαιοκαθολικισμό των φλαμανδικών χωρών, ιδίως του κατώτερου 
και αμόρφωτου λαού, εναντίον των επαναστατημένων προτεσταντών Ολλανδών 
βορειότερα, οι ισπανοί βασιλείς επένδυσαν σε ένα είδος προπαγάνδας που έθετε τις 
πιο σύγχρονες εξωτερικές φόρμες στην υπηρεσία της πλέον συντηρητικής 
θρησκευτικής παράδοσης. Μεταξύ των εκφάνσεων αυτού του μοντερνισμού 
βρισκόταν και η τυπογραφία. Τέσσερεις αιώνες αργότερα, στα 1930, το ανεξάρτητο 
Βέλγιο συνέχιζε σταθερά αυτή την παράδοση του λαϊκού Τύπου, που χρησιμοποιούσε 
την τελευταία λέξη του μοντερνισμού για να χειραγωγεί τις λαϊκές μάζες. Πυλώνες 
της κυρίαρχης ιδεολογίας ήταν ο καθολικισμός, οι οικογενειακές αξίες, ο κρατικός 
πατερναλισμός, η πίστη στη βελγική μοναρχία και την αποικιοκρατία. Η 
πρωτόγνωρη, για την εποχή, επιτυχία του Tintin βασιζόταν στον συνδυασμό του 
γραφιστικού μοντερνισμού, δάνειο από την Αμερική, και της ηθικής τάξης, 
κληροδότημα του βελγικού κοινωνικού καθολικισμού.363 

Στο μεταίχμιο μεταξύ δεκαετιών 1920 και 1930, ο Mickey Mouse 
μεταφέρθηκε από τον κινηματογράφο στο χαρτί και ταξίδεψε από την Αμερική στη 
Γαλλία: Το πρακτορείο Opera Mundi ξεκίνησε να δημοσιεύει τα comic-strip του 
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Disney στο Petit Parisien, πριν εκδώσει το ανεξάρτητο έντυπο Le journal de Mickey 
στα 1934. Ταυτοχρόνως η γαλλική αγορά άρχισε να κατακλύζεται από ολοένα 
περισσότερα μεταφρασμένα αμερικανικά κόμικς.364 

Επόμενο ορόσημο εκατέρωθεν του Ατλαντικού υπήρξε ο Απρίλιος του 1938, 
οπότε το αμερικανικό περιοδικό Action comics δημοσίευσε την πρώτη ιστορία του 
εμβληματικού Superman, του πρώτου και αρχετυπικότερου αμερικανικού 
υπερήρωα.365 Τον ίδιο μήνα οι βελγικές εκδόσεις Dupuis, ειδικευμένες στην έκδοση 
οικογενειακών περιοδικών, εξέδωσαν το πρώτο τεύχος του εβδομαδιαίου παιδικού 
περιοδικού Spirou.366 Το έντυπο αυτό συνεχίζει και εκδίδεται μέχρι και σήμερα 
μηνιαίως. 

Η έκδοση όλων αυτών των λαϊκών εντύπων θα διακοπεί απότομα με τη 
ναζιστική εισβολή στο Βέλγιο και τη Γαλλία. Η γερμανική κατοχή, η λογοκρισία (και 
ενίοτε, η άρνηση συνεργασίας με τους Γερμανούς) και η έλλειψη χαρτιού 
υποχρέωσαν την πλειοψηφία των εκδοτών σε σιγή μέχρι την απελευθέρωση, στα 
1944. Η λήξη του Β´ Παγκοσμίου Πολέμου και η επάνοδος στην ομαλότητα, κυρίως 
όμως η επαφή με τους αμερικανούς «απελευθερωτές», φορείς της αμερικανικής 
λαϊκής κουλτούρας, μέρος της οποίας ήταν ήδη τα κόμικς, οδηγούσε τις γαλλόφωνες 
εκδόσεις στην âge d’or τους, τη χρυσή εποχή. 

Πρώτα βήματα προς αυτή τη χρυσή εποχή αποτέλεσαν η επανακυκλοφορία 
του Spirou στα 1945 και η κυκλοφορία της πρωτότυπης Journal de Tintin στα 1946. 
Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1960, τα δυο αυτά περιοδικά αποτέλεσαν τα 
μεγαλύτερα, δημοφιλέστερα και ισχυρότερα έντυπα κόμικς της γαλλόφωνης αγοράς 
(εκτός από την πρωτότυπη βελγική εκδοχή, διανέμονταν και στη Γαλλία), τα οποία 
ακολουθούσαν το, ακατέργαστο ακόμη, γούστο και την αισθητική των αναγνωστών. 
Το καθένα από αυτά υπήρξε φορέας ενός στυλ, μιας «σχολής». Το Spirou δημοσίευε 
ιστορίες με κωμικές τάσεις και δυναμικό σχέδιο, όλο κίνηση και ζωντάνια, το οποίο 
χαρακτήρισε τη λεγόμενη «Σχολή της Marcinelle», όπου βρισκόταν η έδρα των 
εκδόσεων Dupuis. Εκεί δημοσιεύτηκαν για πρώτη φορά οι σελίδες του Spirou σε 
σχέδιο του Franquin, ο φτωχός και μόνος κάου-μπόυ Lucky Luke του Morris και τα 
δημοφιλή Schtroumpfs του Peyo.367 Αντιθέτως, το περιοδικό του Tintin, βασιζόμενο 
στη μεσοπολεμική επιτυχία του ήρωα του Hergé, αρχικά προωθούσε ιστορίες 
ρεαλιστικότερες, σχεδιασμένες με μια καθαρή, λιτή και αυστηρότερη γραμμή που 
ονομάστηκε ligne claire στα 1977.368 Σε αυτό το «στυλ Tintin» ή τη «Σχολή των 
Βρυξελλών», όπου είχαν την έδρα τους οι εκδόσεις Lombard, ανήκαν οι περιπέτειες 
των Blake & Mortimer του Jacobs, τα ιστορικά δράματα με πρωταγωνιστή τον Alix 
του Martin και οι αταξίες επιστημονικής φαντασίας των Bob & Bobette του 
φλαμανδόφωνου Vandersteen.369 

Ωστόσο, το ψυχροπολεμικό κλίμα που ακολούθησε τη λήξη του πολέμου, 
προκαλούσε απρόσμενα προβλήματα στην εξέλιξη της νέας τέχνης, η οποία 
αντιμετωπιζόταν ως υποκολτούρα: Στη Γαλλία, η Καθολική Εκκλησία, συμμαχώντας 
απρόσμενα με το ΚΚΓ, άσκησαν πίεση και επέβαλαν τη ψήφιση του νόμου «περί 
εκδόσεων προοριζομένων για τους νέους» (16 Ιουλίου 1949). Το κείμενο αυτό 
επέβαλε αυστηρή λογοκρισία σε κάθε έντυπο που απευθυνόταν στη νεολαία, όμως 
στοχοποιούσε κυρίως τα κόμικς: Για την εκκλησία, τα εικονογραφημένα αποτελούσαν 

                                                 
364 Gaumer, La Bande dessinée, σ. 7-8.  
365 Frémion, ó.π., σ. 24.  
366 Gaumer, La Bande dessinée, σ. 8.  
367 Στο ίδιο, σ. 9.  
368 Patrick Gaumer, Dictionnaire mondial de la BD, Paris: Larousse, 2010,  σ. 523-524. 
369 Gaumer, La Bande dessinée, σ. 10. 



70 
 

σύμβολα αποχαύνωσης της χριστιανικής νεολαίας, για το ΚΚΓ ήσαν ο Δούρειος 
Ίππος του αμερικανικού καπιταλισμού. Ο νόμος αυτός δεν καταργήθηκε ποτέ στα 
χαρτιά, εντούτοις η λογοκρισία ξεπεράστηκε από τα γεγονότα και αποτελεί σήμερα 
νεκρό γράμμα. Στα 1954, ακολούθησαν οι ΗΠΑ, με τη δημιουργία του Comics Code 
Authority, ενός δημόσιου οργανισμού λογοκρισίας των κόμικς, σύμφωνο με τα 
προστάγματα του μακαρθισμού που ήκμαζε εκείνη την εποχή.370 

Η δεκαετία του 1950 οριοθέτησε την εμπορική εξάπλωση και επιτυχία των 
κόμικς στις γαλλόφωνες χώρες, μετατρέποντας το Βέλγιο σε «Μέκκα των 
ευρωπαϊκών κόμικς». Ωστόσο, ποιοτικά και αισθητικά, οι περισσότεροι νέοι 
δημιουργοί υποχρεώνονταν να ακολουθούν τις υποδείξεις των εκδοτών και να 
εφαρμόζουν τις συνηθισμένες συνταγές επιτυχίας, στο ύφος των Tintin και Spirou, σ’ 
ένα συντηρητικό πνεύμα μεταξύ προσκοπισμού και πατερναλισμού.371 Την ίδια 
ακριβώς περίοδο, οι βέλγοι εκδότες επέβαλλαν στους ομοεθνείς τους δημιουργούς τη 
«γαλλοποίηση» των ιστοριών τους, δηλαδή την απαλοιφή κάθε εικονογραφικής ή 
πολιτισμικής αναφοράς στο Βέλγιο, προκειμένου να εκμεταλλευτούν την εμπορική 
επιτυχία των βελγικών κόμικς στη Γαλλία.372 Έτσι, παρ’ ότι κατά τη Χρυσή Εποχή 
του 1950, η γαλλόφωνη παραγωγή κόμικς ήταν κατά πλειοψηφία βελγική, έδινε ήδη 
την εντύπωση ότι ήταν γαλλική, νομιμοποιώντας τον όρο «γαλλο-βελγικά κόμικς». 
Στην πραγματικότητα, η γαλλική παραγωγή  κόμικς θα ξεκινούσε την εκρηκτική 
ανάπτυξη της στα τέλη της δεκαετίας. 

Στα τέλη 1959, τρεις δημιουργοί, οι Goscinny, Uderzo και Charlier, ανέλαβαν 
την έκδοση ενός πρωτότυπου γαλλικού περιοδικού κόμικς που ονομάστηκε Pilote. Το 
πρώτο του τεύχος εκδόθηκε στις 29 Οκτωβρίου 1959 και στις σελίδες του 
περιέχονταν σειρές ρεαλιστικές, όπως οι αεροπορικές περιπέτειες των Tanguy & 
Laverdure, των Charlier και Uderzo, οι πειρατικές περιπέτειες του Barbe-Rouge, σε 
των Charlier και Hubinon και οι χιουμοριστικές περιπέτειες του Astérix, των 
Goscinny και Uderzo. Τα γαλλόφωνα κόμικς περνούσαν στη φάση της 
ενηλικίωσης.373 

Το πρώτο άλμπουμ του Astérix κυκλοφόρησε στα 1961 σε 6.000 αντίτυπα. 
Στα 1967, το ένατο άλμπουμ του κυκλοφόρησε σε 1.200.000 αντίτυπα που 
εξαντλήθηκαν σε δυο ημέρες!374 Ο μυστακοφόρος Γαλάτης είχε μετατραπεί σε 
κοινωνικό φαινόμενο, στρέφοντας τα φώτα της δημοσιότητας στα κόμικς. Οι 
ενήλικες άρχιζαν να παραδέχονται δημοσίως ότι διαβάζουν κόμικς και η επιτυχία του 
Pilote θεωρούνταν απολύτως εξασφαλισμένη. Ο εκδότης του, εφησυχασμένος από τις 
πρωτοφανείς πωλήσεις του Astérix εμπιστευόταν τυφλά τον σεναριογράφο René 
Goscinny, υπεύθυνο αυτής της εισπρακτικής επιτυχίας. Ο Goscinny με τη σειρά του, 
από τη θέση του αρχισυντάκτη και αργότερα του διευθυντή του Pilote, το μετέτρεψε 
σε ένα φυτώριο νέων ιδεών και αισθητικών απόψεων. Στις σελίδες του, ο πάτρωνας 
Goscinny υποστήριζε και προωθούσε δεκάδες νέους ταλαντούχους δημιουργούς, 
αντισυμβατικούς ή προδρόμους νέων τάσεων στα κόμικς, οι πειραματισμοί και η 
τόλμη των οποίων δεν άργησαν να φέρουν την επανάσταση, οδηγώντας τα 
εικονογραφημένα στην ωριμότητα.375 Τα κόμικς μετατράπηκαν σε «ένατη τέχνη»,376 
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έπαψαν να θεωρούνται φτηνή διασκέδαση για παιδιά σχολικής ηλικίας και 
«νομιμοποιήθηκαν», ειδικά μετά τον Μάη του ’68. Τα illustrés απέκτησαν αισθητική, 
άποψη και μπήκαν σε μουσεία σύγχρονης τέχνης: Στα 1967 εγκαινιάστηκε στο 
Musée des Arts Décoratifs de Paris η έκθεση Bande dessinée et figuration 
narrative.377 

Την ίδια στιγμή, στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, η ριζοσπαστικοποίηση της 
νεολαίας και η δημιουργία της underground κουλτούρας αναδείκνυαν νέους, 
αντισυμβατικούς δημιουργούς, όπως ο Robert Crumb.378 Κόμικς αυτού του ρεύματος 
μεταφράζονταν και εκδίδονταν στο γαλλικό περιοδικό Actuel, από το 1970, έτος κατά 
το οποίο εκδόθηκε και το πρώτο τεύχος του προκλητικά σατιρικού Charlie Hebdo, 
διαδόχου του παλαίμαχου και λογοκριμένου Hara Kiri.379 Οι εξελίξεις που 
προκάλεσε ο Μάης του ’68, οι νέες αισθητικές και πολιτικές απόψεις δημιουργούσαν 
νέες καταστάσεις σε όλα τα περιοδικά κόμικς: Το πρωτοπόρο Pilote απέκτησε 
φυγόκεντρες τάσεις που κατέληξαν στην αποχώρηση των δημιουργών του προς άλλα 
έντυπα, συχνά αυτο-εκδιδόμενα, τα λεγόμενα «fanzine».380 Έτσι ιδρύθηκε στα 1972 
το ιστορικό αλλά βραχύβιο L’écho des savanes των δημιουργών Gotlib, Mandryka 
και Bretécher. Η τελευταία υπήρξε μια από τις ελάχιστες γυναίκες στον χώρο, η 
οποία άρχισε να δημοσιεύει στα 1975 τη σατιρική σειρά κόμικς Les frustrés στο 
Nouvel Observateur. Το ίδιο έτος, ο Gotlib αποχώρησε από το L’écho des savanes και 
ίδρυσε το χιουμοριστικό περιοδικό Fluide Glacial (εκδίδεται μέχρι σήμερα), ενώ 
ταυτόχρονα εκδιδόταν για πρώτη φορά το περιοδικό επιστημονικής φαντασίας Métal 
Hurlant από τις νεοϊδρυθείσες εκδόσεις Humanoïdes Associés των δημιουργών 
Moebius και Druillet. Το περιοδικό αυτό, με τη μοντέρνα, ψυχεδελική αισθητική και 
το ενδιαφέρον προς τη ροκ κουλτούρα, έφτασε να μεταφράζεται στις ΗΠΑ. 
Ταυτοχρόνως, τα παλαιότερα περιοδικά προσαρμόζονταν στα νέα δεδομένα, για να 
επιβιώσουν: To Spirou εισήγε νέες σειρές με γυναίκες ηρωίδες και έδωσε χώρο στο 
σουρεαλιστικό ή και μακάβριο χιούμορ κατά τη δεκαετία του 1970, η οποία 
σημαδεύτηκε από την είσοδο του ερωτισμού στα κόμικς, οδηγώντας τα συχνά προς 
την πορνογραφία, καταρρίπτοντας κάθε ταμπού.381 

Η δεκαετία του 1970 οδήγησε όχι μόνο στην ωριμότητα και την εδραίωση των 
κόμικς ως τέχνη, αλλά και στον κατακερματισμό της παραγωγής: Από τα 1978 κ.ε. η 
είσοδος παλιών μεγάλων εκδοτικών, όπως η Hachette, και η δημιουργία νέων εκδο- 
τικών, όπως η Delcourt και η Vents d’Ouest, μετάλλαξαν την αγορά. Τα εβδομαδιαία 
περιοδικά έγιναν μηνιαία και οδηγήθηκαν προοδευτικά σε αφανισμό: Στα 1988 έπαψε 
να εκδίδεται το Tintin και στα 1989 το Pilote. Το αναγνωστικό κοινό είχε αρχίσει να 
προτιμά τις ολοκληρωμένες αφηγήσεις σε άλμπουμ αντί για τις αποσπασματικές 
ιστορίες σε εβδομαδιαίες συνέχειες, μετατρέποντας τα κόμικς από «φαινόμενο του 
Τύπου» σε «εκδοτικό φαινόμενο». Η είσοδος των ιαπωνικών manga στη γαλλόφωνη 
αγορά, που κηδεμονεύεται πια από τη Γαλλία, στα μέσα της δεκαετίας του 1990 
δημιούργησε νέα δεδομένα στο χώρο, τα οποία είναι ακόμη σε εξέλιξη.382 

                                                                                                                                            
376 Ο όρος «ένατη τέχνη» χρησιμοποιήθηκε επισήμως για πρώτη φορά από τον δημιουργό του Lucky 
Luke, Morris, και τον βέλγο δημοσιογράφο Pierre Vankeer, στην ομώνυμη στήλη του περιοδικού 
Spirou, στις 17 Δεκεμβρίου 1964. Beaujean Stéphane, Mercier Jean-Pierre, Akyüz Gaëtan & Lecointre 
Vladimir, L’art de Morris, Paris: Dargaud, 2015, σ. 235. 
377 Gaumer, La Bande dessinée, σ. 14. 
378 Frémion, ó.π., σ. 25. 
379 Gaumer, La Bande dessinée, σ. 15-16. 
380 Εκ του αγγλ. fan + (maga)zine, περιοδικό που εκδίδεται από φανατικούς του είδους και όχι από 
επαγγελματίες εκδότες και δημοσιογράφους. 
381 Gaumer, La Bande dessinée, σ. 17-20. 
382 Στο ίδιο, σ. 20-33. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΟΙ ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΚΟΥΡΣΑΡΟΙ ΜΙΛΑΝΕ ΓΑΛΛΙΚΑ 
 

1 – Κόμικς και Ιστορία 
 

Καθ’ όλη την εξέλιξη των γαλλόφωνων κόμικς, από τα πρώτα σκιρτήματα του 
Μεσοπολέμου έως τις μέρες μας, η διάθεση των δημιουργών να κάνουν τους 
αναγνώστες τους να ξεχαστούν ή να ταξιδέψουν νοερά σε άλλους τόπους και σε 
άλλες εποχές, καθόριζε τις επιλογές της θεματικής τους. Τα κόμικς μπορούν να 
διαδραματίζονται είτε σε φανταστικούς κόσμους, όπως η σειρά Anachron, είτε στον 
αληθινό κόσμο του παρόντος, άλλοτε σε εξωτικές χώρες κι άλλοτε σε περιστάσεις 
γεμάτες φαντασία, συχνά επιστημονική, όπως οι περιπέτειες του Tintin και του 
Spirou. Μπορούν επίσης να διαδραματίζονται στο μέλλον, όπως η σειρά 
επιστημονικής φαντασίας Valérian & Laureline, ή σε ένα ιστορικό παρελθόν ακριβώς 
αναπαριστώμενο, όπως τα κόμικς του Jacques Tardi για τον Α´ Παγκόσμιο Πόλεμο, ή 
σε ένα ιστορικό παρελθόν οπερέτας, παρωδιακό και ξεκαρδιστικό, όπως ο Astérix. 

Η παρούσα έρευνα ενδιαφέρεται για την τελευταία κατηγορία, των ιστορικών 
κόμικς, που στις γαλλόφωνες χώρες είχαν πάντα ισχυρή παρουσία. Όπως κι ο 
συγγενικός κινηματογράφος,383 έτσι και τα illustrés αντλούσαν πολύ συχνά έμπνευση 
από την Ιστορία. Ήδη από το ξεκίνημα τους, χρησιμοποιήθηκαν ως «παιδαγωγικά 
εποπτικά εργαλεία», για να παρουσιάσουν γεγονότα ή πρόσωπα της μακρο-ιστορίας 
στο ανήλικο κοινό με ελκυστικότερο τρόπο. Αυτή η ρεαλιστική, σχεδόν διδακτική 
μέθοδος, επιβίωσε επί μακρόν στα κόμικς: Η πασίγνωστη σειρά Alix (1948-) του 
Jacques Martin παρουσίαζε τις περιπέτειες ενός έφηβου Γαλάτη, πιστού σύμμαχου 
του Καίσαρα, κατά τους Γαλατικούς Πολέμους. Στον αντίποδα, ο πασίγνωστος 
Astérix χρησιμοποιούσε την μακρο-ιστορία περισσότερο ως παρασκήνιο και 
πρόφαση για να παρωδήσει τη σύγχρονη γαλλική (και όχι μόνο) κοινωνία και τα 
στερεότυπα της.  

Ασφαλώς, τα ιστορικά κόμικς δεν περιορίστηκαν στην αρχαία κελτική 
ιστορία, ούτε στην εθνική γαλλική ιστορία. Η κλασική ελληνική και ρωμαϊκή 
αρχαιότητα, η ύστερη αρχαιότητα, ο πρώιμος και ο κλασικός Μεσαίωνας στην 
Ευρώπη και τη Μεσόγειο, οι Νεότεροι Χρόνοι με τις περίλαμπρες βασιλείες των 
Λουδοβίκων, οι αποικίες της Αμερικής και η εποποιία της Άγριας Δύσης, η Γαλλική 
Επανάσταση και η Αυτοκρατορία δεν έλλειπαν ποτέ από τις σελίδες τους. Τέλος, ο 
βιομηχανικός βικτωριανός 19ος αιώνας, η αποικιοκρατία και οι δυο παγκόσμιοι 
πόλεμοι αποτέλεσαν συχνά το σκηνικό στο οποίο διαδραματίζονταν κομικές ιστορίες.  

Οι διαφορές που εντοπίζονται στην τυπολογία των ιστορικών κόμικς αφορούν 
την εποχή παραγωγή τους: Ο Alix υιοθετεί την καθιερωμένη εικονογραφία του α´ 
μισού του 20ου αιώνα του σε ό,τι αφορά την αναπαράσταση του κελτικού και του 
ρωμαϊκού κόσμου του 60-30 π.Χ. Εξήντα χρόνια αργότερα, οι αναφορές του έχουν 
αποδειχτεί εν πολλοίς αρχαιολογικά εσφαλμένες. Συνεπώς, σύγχρονα κόμικς που 
διαδραματίζονται στην ίδια εποχή (ο αριθμός και η ποιότητα τους είναι αληθινά 
εντυπωσιακά) απεικονίζουν το ίδιο ιστορικό κεφάλαιο υπό τελείως διαφορετικό 
πρίσμα, τόσο εικονογραφικό, όσο και σεναριακό.  

Σημαντικό ρόλο σε αυτό παίζει και το στυλ της κάθε σειράς, ρεαλιστικό ή 
φανταστικό, σοβαρό ή χιουμοριστικό: Εάν τα ρεαλιστικά κόμικς του 1950, που 
διαδραματίζονταν στο α´ μισό του 17ου αιώνα ξεχείλιζαν από τα κλισέ, που πρώτος ο 
Alexandre Dumas κι έπειτα ο κινηματογράφος της εποχής είχαν διαδώσει, το 
                                                 
383 Και οι δυο αυτές τέχνες βασικό σκοπό έχουν την αφήγηση ιστοριών μέσα από εικόνες. Επίσης και 
οι δυο γεννήθηκαν στα τέλη του 19ου αιώνα, οριστικοποίησαν τις φόρμες τους μέχρι τις δεκαετίες 
1920-1930 και απευθύνονταν πάντα σε ένα ευρύ λαϊκό κοινό. 
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σύγχρονο χιουμοριστικό κόμικς D’Artagnan, journal d’un cadet (2008), προσεγγίζει 
το θέμα, αλλά και την εποχή, με ριζικά διαφορετικό τρόπο, ειδικά στην 
αναπαράσταση των σχέσεων των δυο φύλων. Ομοίως, το θέμα του Αμερικανικού 
Εμφυλίου Πολέμου που αποδίδεται με σατιρικό χιούμορ κι έντονα αντιμιλιταριστικό 
τρόπο στη χιουμοριστική σειρά Les Tuniques Bleues (1968-), βρίσκεται συστηματικά 
παραμορφωμένο στον steampunk384 κόσμο της σειράς φαντασίας Hauteville House 
(2004-). 

Τα ακόλουθα κεφάλαια εξετάζουν λοιπόν από μια σειρά ιστορικών κόμικς το 
καθένα. Όλες τους τοποθετούνται χοντρικά στην εποχή μεταξύ 1650-1815. Το θέμα 
τους είναι ναυτικές περιπέτειες με πρωταγωνιστές κουρσάρους ή πειρατές. 
Χρονολογούνται από τη δεκαετία του 1950 μέχρι και σήμερα. Οι δημιουργοί αντλούν 
από μια μακρά παράδοση, αρχικά λογοτεχνική και ποιητική, αξεδιάλυτα 
συνυφασμένη με τη λαϊκή προφορική και μουσική παράδοση, που ηρωοποιούσε τους 
πειρατές και τους κουρσάρους.385 Όμως έμπνευση αντλείται και από τον 
κινηματογράφο, όπως θα φανεί παρακάτω.    

Τα βασικά ερωτήματα που τίθενται κατά την έρευνα είναι καταρχάς πως 
εμφανίζονται οι κουρσάροι στα γαλλικά illustrés, είτε είναι Γάλλοι, είτε μη Γάλλοι, 
είτε φανταστικοί ήρωες. Οι δημιουργοί, και κατ’ επέκταση οι αναγνώστες, 
αναγνωρίζουν το ιστορικό φαινόμενο που ονομάζεται «κούρσο»; Κι εάν ναι, το 
αναπαριστούν στα κόμικς τους υπό μια ιστορικά ακριβή οπτική ή το αποτυπώνουν 
υπό την επήρεια άλλων ερεθισμάτων; 

Η επιλογή των κόμικς έγινε με τα εξής κριτήρια: Πρώτον, η σειρά έπρεπε να 
είναι κατ’ ελάχιστο γνωστή, τουλάχιστον στο γαλλόφωνο αναγνωστικό κοινό. 
Δεύτερον, έπρεπε οι μισές σειρές να είναι χιουμοριστικές κι οι άλλες μισές 
ρεαλιστικές, ώστε να μπορεί να καταγραφεί ο «βαθμός ιστορικότητας», ανάλογα με 
το συγκείμενο, σοβαρό ή αστείο. Τέλος, έπρεπε να ανάγονται τόσο στη Χρυσή Εποχή 
(1950-1960), όσο και στη νεότερη παραγωγή, μετά το 1980, ώστε να εξεταστεί η 
πιθανή εξέλιξη στην αναγνώριση και την καταγραφή του κουρσάρικου φαινομένου. 

 
2 – Jehan Pistolet : Ξεκαρδιστική ανιστορικότητα 

 
Στα 1951, πριν την παγκόσμια επιτυχία του Astérix, οι René Goscinny και Albert 
Uderzo ήσαν ακόμη δυο άσημοι δημιουργοί κόμικς που προσπαθούσαν να κερδίσουν 
τα προς το ζην, «η μάλλον τα προς το επιζήν»,386 κάνοντας αυτό που ήξεραν 
καλύτερα: χιουμοριστικά κόμικς. Ταγμένοι στην ιστορική παρωδία, στην οποία 
ανήκουν και οι μετέπειτα δημιουργίες τους, Oumpah-Pah και Astérix, επέλεξαν για 
την πρώτη τους ανεξάρτητη συνεργασία να παρωδήσουν τους κουρσάρους. Έτσι 
γεννήθηκε ο Jehan Pistolet (Ιωάννης Πιστολέ), ο οποίος πρωτοδημοσιεύτηκε  τον 

                                                 
384 Η steampunk αισθητική γεννήθηκε στη λογοτεχνία επιστημονικής φαντασίας της δεκαετίας του 
1980, για να επεκταθεί στον κινηματογράφο, τα κόμικς και τα βιντεοπαιχνίδια. Συνδυάζει την 
αισθητική της Βικτωριανής εποχής (αλλά μπορεί να φτάνει από τη Γαλλική Επανάσταση έως τον Α´ 
Παγκόσμιο) με ατμοκίνητη επιστημονική φαντασία. Π..χ. στη σειρά Hauteville House, οι Βόρειοι 
ρίχνουν στη μάχη της Atlanta (1864) τεθωρακισμένα ερπυστριοφόρα, αυτοκινούμενα κανονια, 
ατμοκίνητες μοτοσικλέτες κι ένα στόλο από βομβαρδιστικά zeppelin.   
385 Gérard A. Jaeger, Pirates, flibustiers et corsaires; histoire et légendes d’une société d’exception, 
Genève: Aubanel, 1987, σ. 53-58. 
386 René Goscinny & Albert Uderzo, Ιωάννης Πιστολέ, ατρόμητος κουρσάρος, Αθήνα: Μαμούθ Κόμιξ, 
1999, σ. 2. 
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Ιούνιο του 1952 στο βελγικό περιοδικό La Libre Junior.387 Οι περιπέτειες του 
κάλυψαν 200 σελίδες και επανεκδόθηκαν αργότερα στο Pilote.388  

Το αποτέλεσμα είναι ξεκαρδιστικό, αλλά ελάχιστα ιστορικό και αυτό γίνεται 
ξεκάθαρο από το πρώτο καρέ της αρχικής ιστορίας, με τίτλο Θαυμαστός 
κουρσάρος:389 H δράση τοποθετείται στη Nantes του 18ου αιώνα, η οποία καλείται 
«πόλη κουρσάρων». Όπως δείχτηκε προηγουμένως, η Nantes απέκτησε αξιόλογη 
κουρσάρικη κίνηση μόνο στο τελευταίο τέταρτο του 18ου αιώνα. Όμως, από το 
εικονογραφικό συγκείμενο του κόμικς, γίνεται σαφές ότι βρισκόμαστε στο πρώτο 
μισό αυτού του αιώνα. Επίσης, η εμφάνιση του ήρωα, παραγιού σε καπηλειό, στο 
τελευταίο καρέ της πρώτης σελίδας, πίσω από ένα γιγάντιο βιβλίο που φέρει τον τίτλο 
«Ιστορία των πειρατών», αποδεικνύει την απόλυτη σύγχυση μεταξύ πειρατή και 
κουρσάρου: Ο Pistolet διαβάζει για τους πειρατές αλλά δηλώνει ότι ονειρεύεται να 
γίνει κουρσάρος, άλλωστε έχει το παρουσιαστικό, την κοψιά και το θάρρος που 
χρειάζεται, σύμφωνα με τον ίδιο.390 

Στην τρίτη σελίδα της ιστορίας, ο τιμωρημένος από τον κάπελα ήρωας 
αναρωτιέται γιατί δεν θα μπορούσε να θέσει το ξίφος του στην υπηρεσία του 
βασιλείου. Το μόνο που του χρειάζεται, σκέφτεται, είναι ένα πλήρωμα και ένα 
καράβι.391 Οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάληψη κουρσάρικης δράσης 
απουσιάζουν πλήρως: Καμιά αναφορά σε κηρυγμένο πόλεμο, σε εφοπλιστές και 
κουρσάρικες εταιρίες ή σε lettres de marque. Το μόνο που χρειάζεται είναι το 
πλήρωμα και το πλοίο! Το πλήρωμα δεν αργεί να βρεθεί, αλλά μόνο αξιόπιστο δε 
μοιάζει: Ο ίδιος ο Pistolet, που αυτοδιορίζεται καπετάνιος, είναι ένας 
φαντασιόπληκτος έφηβος, παραγιός πανδοχείου. Το πλήρωμα, ναυτολογημένο 
κυριολεκτικά εν μία νυκτί, αποτελείται από τον πεταλωτή Hugues, τον μάγειρα 
Bertrand, τον τσοκαροποιό Gilles, τον αμαξά μικρό René και τον ανήλικο παραγιό 
ζαχαροπλαστείου Pierrot. Πλην του ό,τι είναι εξαιρετικά ολιγάριθμοι για πλήρωμα 
κουρσάρικου και όλοι τους λαμβάνουν βαθμό υπαξιωματικού, εκτός από τον μικρό 
René, που διορίζεται ναύτης, όλοι τους είναι στεριανοί και άσχετοι με τη θάλασσα! 
Αντίθετα με τον Jasmin, τον ξυλοπόδαρο παπαγάλο με δίκοχο καπέλο που 
χρησιμοποιεί ναυτικές βρισιές, ο οποίος υιοθετείται αυτομάτως ως μασκότ του 
πληρώματος.392 Ωστόσο, αυτή η τελείως ανιστόρητη παρουσίαση της διαδικασίας 
ναυτολόγησης και η ασχετοσύνη του πληρώματος δικαιολογείται, καθώς δίνει υλικό 
για ατέλειωτες κωμικές καταστάσεις στους κομικογράφους, λίγο παρακάτω. 

Οι ήρωες αγοράζουν ένα πλεούμενο ερείπιο από έναν μονόφθαλμο και 
κουτσοπόδαρο απατεώνα, γελοιογραφία της κλασσικής αναπαράστασης του πειρατή. 
Ο αφελής Pistolet «ερωτεύεται» το δήθεν γέρικο κουρσάρικο, όπως το παρουσίασε ο 
απατεώνας, ο οποίος συλλαμβάνεται αμέσως μετά από χωροφύλακες του Βασιλιά.393 
Οι ήρωες επισκευάζουν αυτό το ναυάγιο με αστείο τρόπο και χίλιες δυσκολίες, 
ωστόσο δεν εμφανίζονται πουθενά να το εξοπλίζουν: Πράγματι, στην τρίτη 
περιπέτεια τους, ο Gilles, εκτελών χρέη πυροβολητή, υποχρεώνεται να πολεμήσει σε 
δυο μέτωπα εναντίον δυο εχθρικών σκαφών με ένα μόνο κανόνι! Κουρασμένος από 

                                                 
387 René Goscinny & Albert Uderzo, Jehan Pistolet, l’intégrale, Paris: Les éditions Albert René, 2013, 
σ. 10.  
388 Στο ίδιο, σ. 16. 
389 Μετάφραση του γράφοντος.  
390 Goscinny & Uderzo, Jehan Pistolet, σ. 25-26. Βλ. παράρτημα, 4.I – Jehan Pistolet. 
391 Στο ίδιο, σ. 27. 
392 Στο ίδιο, σ. 28-29 & 40.  
393 Στο ίδιο, σ. 30-37. Βλ. παράρτημα, 4.I – Jehan Pistolet. 
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τη μεταφορά του πυροβόλου πότε στα αριστερά και πότε στα δεξιά του πλοίου, 
μονολογεί: «Έπρεπε να είχαμε αγοράσει ένα ακόμη κανόνι».394 

Με το πέρας της επισκευής της μισοβυθισμένης φρεγάτας και τη μετονομασία 
της σε Γενναία, τίθεται το θέμα του απαραίτητου lettre de marque. Ο Pistolet 
μεταβαίνει στις Versailles για να ζητήσει ακρόαση από τον Βασιλέα, όμως το μόνο 
που κερδίζει είναι μια κλωτσιά στα πισινά από τον φρουρό της πύλης!395 Ο Βασιλεύς 
αγνοεί λοιπόν την ίδια την ύπαρξη του Pistolet και του πλοίου του και συνεπώς, όλες 
οι ακόλουθες ενέργειες του τελευταίου δεν νομιμοποιούνται από καμιά κυβέρνηση. 
Ακόμη κι έτσι όμως, φαίνεται ότι οι δημιουργοί γνώριζαν ότι ο κουρσάρος 
ονομαζόταν υποχρεωτικά από τον βασιλιά του.  

Κατά την επιστροφή του στη Nantes, o Pistolet ακούει για τη δράση του 
τρομερού πειρατή Πρασινογένη ο οποίος ρημάζει τα εμπορικά πλοία που 
επιστρέφουν από τις Ινδίες. Αποφασίζει λοιπόν, ερήμην του Βασιλέως, να κυνηγήσει 
τον πειρατή και να τον οδηγήσει σιδηροδέσμιο στις Versailles. Το ταξίδι 
αποδεικνύεται δύσκολο για το στεριανό πλήρωμα που ξεχνάει να λύσει τους κάβους 
πριν σαλπάρει, δεν ξέρει να πιλοτάρει το πλοίο, δυσκολεύεται να μανουβράρει τα 
πανιά, πάσχει από ναυτία σε κάθε κύμα και κάνει γκάφες με το μπαρούτι των 
κανονιών. Πρόκειται για καταστάσεις που θυμίζουν κωμικό cartoon του 
Μεσοπολέμου και δεν ομοιάζουν σε τίποτα με την καθημερινή πραγματικότητα ενός 
κουρσάρικου.396 

Όταν η Γενναία συναντά τελικά την Κακιά, το πλοίο του Πρασινογένη, οι 
δειλοί και αδέξιοι ήρωες, μετά από αλλεπάλληλες γκάφες και αστοχίες χάνουν το 
πλοίο τους. Όμως κολυμπώντας, καταλήγουν στο πλοίο του εχθρού, όπου υψώνουν 
τη γαλλική βασιλική σημαία. Η μάχη συνεχίζεται από το ένα κατάστρωμα στο άλλο 
και ο Pistolet υποτάσσει τελικά τους πειρατές, πυροβολώντας κατά λάθος ένα βαρέλι 
που περιείχε πιπέρι, ακινητοποιώντας τον εχθρό που φτερνίζεται συνεχώς! Η Γενναία 
ρυμουλκεί την Κακιά στη Nantes, όπου οι κάτοικοι του λιμανιού την υποδέχονται με 
ενθουσιασμό. Ο Pistolet μεταβαίνει στις Versailles με τον αιχμάλωτο πειρατή και 
γίνεται δεκτός από τον Βασιλέα, ο οποίος, ικανοποιημένος από τη σύλληψη του 
πειρατή που του στερούσε τα ινδικά μπαχαρικά και του χαλούσε τα γεύματα, χρήζει 
τον ήρωα corsaire du Roy.397 

Ουσιαστικά, σε αυτή την πρώτη ιστορία, ο Pistolet εμφανίζεται να λειτουργεί 
ως αστυνομία θαλάσσης (και μάλιστα αυτόκλητη, χωρίς εξουσιοδότηση) εναντίον 
των πειρατών και όχι ως κουρσάρος. Τα πράγματα μπλέκονται περισσότερο στη 
δεύτερη περιπέτεια, με τίτλο Κουρσάρος του Βασιλέως, η οποία δεν περιέχει σχεδόν 
τον παραμικρό ακριβή συσχετισμό με το κούρσο, αντιθέτως αναπαράγει όλους τους 
δημοφιλείς κώδικες που είχε καθιερώσει το λογοτεχνικό Νησί των θησαυρών.398 Οι 
ήρωες εμφανίζονται άεργοι και άφραγκοι στη Nantes, με τον Pistolet να δηλώνει 
(απολύτως εσφαλμένα): «Τι κρίμα που ο τίτλος του κουρσάρου του Βασιλέως είναι 
καθαρά τιμητικός και δεν αποφέρει έσοδα...»399 Τότε, ένας ύποπτος τύπος, κουτσός, 
μονόφθαλμος και με γάντζο, ονόματι Αρθούρος Αλμυρονέρης, τους προσεγγίζει και 
τους προτείνει να ψάξουν για το θησαυρό του Βιολετί Κουρσάρου. Ο Αρθούρος 
διηγείται ότι είναι ο μόνος επιζών του ναυαγίου του πλοίου του Βιολετί Κουρσάρου, 

                                                 
394 Στο ίδιο, σ. 128.  
395 Στο ίδιο, σ. 41. Βλ. παράρτημα, 4.I – Jehan Pistolet. 
396 Στο ίδιο, σ. 43-49.  
397 Στο ίδιο, σ. 53-66. Βλ. παράρτημα, 4.I – Jehan Pistolet. 
398 Το Νησί των θησαυρών του Robert Louis Stevenson εκδόθηκε σε συνέχειες στα 1881-1882 και σε 
βιβλίο στα 1883. Μεταφράστηκε και εκδόθηκε στα γαλλικά στα 1885.  
399 Goscinny & Uderzo, Jehan Pistolet, σ. 71. 
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το οποίο, προ ετών, επέστρεφε από τις εξορμήσεις του, φορτωμένο θησαυρούς, 
προϊόντα λαφυραγώγησης αναρίθμητων πλοίων που είχαν την ατυχία να βρεθούν στο 
διάβα αυτού του τρομερού πειρατή.400 Η σύγχυση μεταξύ πειρατή και κουρσάρου 
είναι απόλυτη. Για όλο το υπόλοιπο άλμπουμ, οι ήρωες ασχολούνται με πειρατικά 
σεντούκια θησαυρών θαμμένα σε νησιά και με ανταρσίες, ακριβώς όπως στο 
μυθιστόρημα του Robert Louis Stevenson. Ειδικά τα δυο καρέ όπου ο ανήλικος 
Pierrot κρυφακούει το σχέδιο ανταρσίας του Αρθούρου και των κινέζων μπράβων του 
μέσα από ένα βαρέλι, παραπέμπει στην αντίστοιχη σκηνή με τον Jim Hawkins.401 

Παρ’ όλα αυτά και παρά τις ατυχείς συναντήσεις με ανθρωποφάγους ιθαγενείς 
σε εξωτικά νησιά ή την αιχμαλωσία από τον κυβερνήτη του ισπανικού νησιού 
Galalapalalagos,402 το ταξίδι στέφεται με επιτυχία. Οι ήρωες επιστρέφουν με τον 
θησαυρό και παραδίδουν τον Αρθούρο και τον Βιολετί Κουρσάρο (που αποδείχτηκε 
πως ήταν ζωντανός) στις αρχές, οι οποίες, αφού αφαιρούν το αιχμάλωτο πειρατικό 
πλοίο, το οποίο περιέρχεται στον Βασιλέα, τον φόρο επί της ναυσιπλοΐας, τον φόρο 
επί του ναυτιλλόμενου προσωπικού, τον ειδικό φόρο επί των κουρσάρων του 
Βασιλέως, τον φόρο επί του φόρου, κτλ... αφήνουν στους ήρωες μόνο ένα χρυσό 
νόμισμα.403 Περισσότερο από μια παρωδία της ιστορικώς τεκμηριωμένης 
γραφειοκρατίας που διείπε το κούρσο και ειδικά την κρίση και τη ρευστοποίηση 
πρεζών, η σκηνή αυτή πρέπει να αναγνωστεί μάλλον ως ακόμη ένα κωμικό εύρημα 
που περιγράφει την ατυχία των ηρώων παρά ως προσπάθεια να απεικονιστεί η 
πραγματικότητα. 

Ο τρίτος τόμος, με τίτλο Ο κατάσκοπος, συνεχίζει ακριβώς στο ίδιο μήκος 
κύματος: Ο Βασιλεύς καλεί τον Pistolet στο παλάτι και του ζητά να φύγει σε ταξίδι 
εξερεύνησης και να κατακτήσει μια νέα αποικία στο όνομα της Γαλλίας, έργο που 
κάθε άλλο παρά ταιριάζει σε κουρσάρους, οι οποίοι συχνότερα λεηλατούσαν παρά 
ίδρυαν υπερπόντιες αποικίες.404 Την ίδια στιγμή, ο βασιλιάς της Ισπανίας βγάζει από 
την φυλακή τον «Γκρι Κορσάριο», κατηγορούμενο για κλοπή, πειρατεία, φόνο, 
λεηλασία, εξέγερση, προδοσία, κοντολογίς ένα ποταπό υποκείμενο καταδικασμένο σε 
θάνατο με απαγχονισμό, δηλαδή έναν πειρατή, όχι κουρσάρο. Ο ισπανός βασιλιάς 
ζητά και αυτός από τον κουρσάρο του να κατακτήσει μια νέα αποικία, με αντάλλαγμα 
τη βασιλική χάρη. Ο Pistolet επιλέγει να εξερευνήσει την Αφρική, όμως ένας 
σπιούνος κρυφακούει τα σχέδια του και τα μεταφέρει στον ισπανό Γκρι Κορσάριο, ο 
οποίος τον ευχαριστεί αλλά τον διώχνει. Ο σπιούνος, εκνευρισμένος, καταδίδει τα 
σχέδια του Ισπανού στον Pistolet, ο οποίος επίσης τον διώχνει. Αποκαρδιωμένος με 
την έλλειψη ανέντιμης ανταμοιβής που του αρμόζει, ο σπιούνος πουλάει όλες τις 
πληροφορίες Ισπανών και Γάλλων σε έναν μονάρχη, του οποίου η εθνικότητα δεν 
κατονομάζεται, όμως η ξεκαρδιστική προφορά του στα γαλλικά, η σημαία του, το 
γεύμα του και οι στολές των στρατιωτών του υποδηλώνουν ότι είναι ο βασιλιάς της 
Πρωσίας. Αυτός ευχαριστεί και διώχνει ευγενικά τον σπιούνο και αμέσως βγάζει από 
τη φυλακή τον θηριώδη «Λευκό Γκουρζάρο», καταδικασμένο σε αποκεφαλισμό, και 
του αναθέτει την ίδια αποστολή: Να κατακτήσει μια αποικία στην Αφρική.405  

Το υπόλοιπο άλμπουμ είναι γεμάτο με ξεκαρδιστικές καταστάσεις καθώς οι 
τρεις ανταγωνιστές επιχειρούν φτάσουν στην Αφρική, επιβουλευόμενοι τη θέση των 
υπολοίπων. Ο Pistolet αποβιβάζεται και εισέρχεται στην αφρικανική ζούγκλα, όπου 

                                                 
400 Στο ίδιο, σ. 73. 
401 Στο ίδιο, σ. 102. Βλ. παράρτημα, 4.I – Jehan Pistolet. 
402 Στο ίδιο, σ. 82-101. 
403 Στο ίδιο, σ. 114. Βλ. παράρτημα, 4.I – Jehan Pistolet.  
404 Στο ίδιο, σ. 120. 
405 Στο ίδιο, σ. 121-126. Βλ. παράρτημα, 4.I – Jehan Pistolet. 
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συναντά μια «εκπολιτισμένη» αφρικανική φυλή με γαλλικούς τρόπους και ακριβά 
γούστα που χορεύει… μενουέτο! Ο βασιλιάς της, ο Αλφρέδος, δηλώνει στους 
γάλλους κουρσάρους ότι έχουν περάσει τόσοι εξερευνητές από εκεί, ώστε τα 
πατροπαράδοτα έθιμα έχουν αντικατασταθεί από τις δυτικές αριστοκρατικές 
συνήθειες. Επίσης, ενημερώνει τον Pistolet ότι αδυνατεί να του δανείσει άντρες ως 
αχθοφόρους, καθώς ένα άγγλος εξερευνητής δίδαξε στη φυλή ότι ένας gentleman δεν 
κουβαλάει ποτέ πακέτα!406 

Όμως ο Γκρι Κορσάριο κι ο Λευκός Γκουρζάρος συμμάχησαν για να 
πολιορκήσουν τον Pistolet, στο οχυρό που έστησε ως βάση της αποικίας του. Οι 
εκπολιτισμένοι ιθαγενείς σύμμαχοι του ελλοχεύουν στη ζούγκλα και ξαφνιάζουν τους 
ξένους κουρσάρους, φωνάζοντας «Είμαστε κανίβαλοι!». Ο Γκρι Κορσάριο τους 
απαντά «Κι εμείς το ίδιο!», οπότε οι εκπολιτισμένοι ιθαγενείς τρέπονται σε 
πανικόβλητη φυγή ουρλιάζοντας «Φρίκη! Άγριοι!» και καταφεύγουν ομαδικώς στο 
οχυρό του Pistolet. Εκείνος φεύγει να για να ζητήσει βοήθεια από τη φυλή των Μιαμ-
Μιαμ, η οποία επιμένει στον κανιβαλισμό. Πριν επιστρέψει, ξεσπά διαφωνία μεταξύ 
Ισπανών και Πρώσων, οι οποίοι αλληλοεξοντώνονται. Στο τέλος, ο Pistolet δεν έχει 
παρά να περιμαζέψει τους μελανιασμένους εχθρούς κουρσάρους και καταλήγει: 
«Απομένει να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε με τους πειρατές».407 

Στην τέταρτη περιπέτεια, Ο Pistolet στην Αμερική, ο Βασιλεύς ο οποίος πάσχει 
από κρίση ήπατος που μόνο το φυτό Tilleulus Americanus μπορεί να θεραπεύσει, 
ζητά από τον ήρωα να πλεύσει μέχρι την Αμερική και να επιστρέψει με ένα φορτίο 
αυτού του φυτού. Αποπλέοντας, η Γενναία διασταυρώνεται με την Αηδιαστική, την 
ενισχυμένη, μα τελείως γελοία στην όψη φρεγάτα του Μπλε Ανοιχτού Κουρσάρου, 
ενός κοντοπίθαρου πειρατή (πάντα η σύγχυση πειρατή και κουρσάρου), ο οποίος 
περνάει απαρατήρητος από το ανέμελο και ράθυμο πλήρωμα του Pistolet.408 
Αργότερα, οι ήρωες φτάνουν στην Αμερική και μπλέκουν σε στεριανές περιπέτειες: 
Ντύνονται με ντόπια ρούχα, που θυμίζουν το κοστούμι του θρυλικού Davy Crockett, 
αγαπημένη φιγούρα του αμερικανικού western της εποχής, και ξεκινούν για να βρουν 
το Tilleulus Americanus. Στην πορεία, συναντούν την ινδιάνικη φυλή των 
«Παρανυχίδων», η οποία υποχρεώνει τον Pistolet να περάσει από παλαβές 
δοκιμασίες, από τις οποίες ο ήρωας βγαίνει νικητής, όπως πάντα τυχαία. Ο ινδιάνος 
μάγος εξηγεί στους κουρσάρους ότι το φυτό που ψάχνουν φύεται πολύ βορειότερα. 
Οι ήρωες το εντοπίζουν, όμως κατά τη συγκομιδή, συλλαμβάνονται από τον 
ιδιοκτήτη του χωραφιού, έναν άγγλο άποικο που τους οδηγεί στη φυλακή της 
γειτονικής οχυρωμένης αποικίας. Ενώ οι πρωταγωνιστές δικάζονται, οι Παρανυχίδες 
επιτίθενται στην πόλη, αλλά ο Pistolet τους αναγνωρίζει και τους μαλώνει, σαν να 
ήσαν παιδιά. Τελικά, άποικοι και Ινδιάνοι μονιάζουν και οι ήρωες επιστρέφουν στη 
Γαλλία, φορτωμένοι με Tilleulus Americanus, για να ανακαλύψουν ότι οι κήποι των 
Versailles ήσαν κατάφυτοι από αυτό το φυτό και ότι ο βασιλιάς χαίρει ήδη άκρας 
υγείας.409 

Στην τελευταία περιπέτεια Ο τρελός επιστήμονας, ο εφευρέτης Felicius 
προσφέρει τις υπηρεσίες του στον Βασιλέα. Εντυπωσιασμένος αυτός ζητά από τον 
εφευρέτη να εξοπλίσει με τις εφευρέσεις του ένα πλοίο για να συλλάβει τον τρομερό 
Πορτοκαλί Κουρσάρο (ή μήπως πειρατή;) που επιτίθεται στα πλοία του βασιλικού 
ναυτικού και γελοιοποιεί τον Βασιλέα.410 Ωστόσο, φαίνεται ότι ο ίδιος ο Βασιλεύς 

                                                 
406 Στο ίδιο, σ. 139-141. Βλ. παράρτημα, 4.I – Jehan Pistolet. 
407 Στο ίδιο, σ. 145-159. Βλ. παράρτημα, 4.I – Jehan Pistolet. 
408 Στο ίδιο, σ. 172-173. Βλ. παράρτημα, 4.I – Jehan Pistolet. 
409 Στο ίδιο, σ. 187-210. 
410 Στο ίδιο, σ. 214-215.  
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δεν έχει την καλύτερη γνώμη για τους (αληθινούς) κουρσάρους του: Προκειμένου να 
ελέγξει την αποτελεσματικότητα των εφευρέσεων του Felicius, δηλώνει ότι δε θα 
ήθελε να θέσει σε κίνδυνο ένα καλό σκάφος ή ένα καλό πλήρωμα και καταλήγει: «Να 
μου φωνάξουν τον Pistolet από τη Nantes».411 Δια του στόματος του ιδίου του 
άρχοντα-προστάτη τους, οι ήρωες μας αποκτούν το αληθινό τους μέγεθος: Αποτελούν 
αμελητέα ποσότητα, φιγούρες χωρίς σοβαρότητα και κύρος, μαριονέτες σε μια 
παρωδιακή φάρσα.  

Σε τελική ανάλυση, όλο το σύμπαν των ναυτικών περιπετειών του Jehan 
Pistolet πάσχει από την ίδια έλλειψη σοβαρότητας και αληθοφάνειας. Όπως 
δηλώθηκε εξ αρχής, πρόκειται για μια σειρά περισσότερο εμπνευσμένη από την 
μακρά λογοτεχνική και κινηματογραφική παράδοση των θαλασσόλυκων και των 
πειρατών και ελάχιστα από την ιστορική πραγματικότητα του κούρσου. Οι έννοιες 
«κουρσάρος» και «πειρατής» εμφανίζονται ως συνώνυμες σε ένα περιβάλλον όπου 
δεν θα έπρεπε: Όπως γράφτηκε στην πρώτη ενότητα της παρούσας έρευνας, οι 
ναυτικοί πληθυσμοί των λιμανιών (στους οποίους ανήκουν ο Pistolet και οι 
σύντροφοι του, παρ’ ότι στεριανοί) διαχώριζαν σαφώς τον πειρατή από τον 
κουρσάρο, αντίθετα με τους διανοούμενους που αγνοούσαν τη ναυτική 
πραγματικότητα και ορολογία. Επίσης, δεν υπάρχουν εφοπλιστές και lettres de 
marque, τουλάχιστον όχι επισήμως: Ο βασιλιάς της Γαλλίας ορίζει τον Pistolet 
κουρσάρο, σαν να επρόκειτο για τιμητικό αξίωμα, αντί να του αποστείλει ένα 
βασιλικό πιστοποιητικό, όπως όριζε ο νόμος. Οι ήρωες δεν καταδιώκουν πλούσιες 
πρέζες σε καιρό πολέμου, αλλά εκτελούν αποστολές που ικανοποιούν τη θέληση ή τα 
καπρίτσια του βασιλιά τους σε καιρό ειρήνης και οι αντίπαλοι κουρσάροι (διάβαζε: 
πειρατές) φέρουν όλα τα χρώματα του ουράνιου τόξου! Όλα αυτά αποτελούν τη σαφή 
έκφραση της θέλησης των δημιουργών να παρωδήσουν όλη την εικονογραφία και 
τους κώδικες όχι μιας ιστορικής πραγματικότητας, ενδεχομένως άγνωστης στο 
σύνολο του αναγνωστικού κοινού της εποχής, αλλά των συμβάσεων που η λαϊκή 
λογοτεχνία και ο κινηματογράφος είχαν προ πολλού καταστήσει κοινό τόπο στις 
συνειδήσεις των λαϊκών μαζών. 
 

3 – Le vieux Nic et Barbe-Noire : Πειρατές και κουρσάροι 
 

Στα 1958, ο Βέλγος Marcel Remacle ξεκίνησε να δημοσιεύει μια σειρά πειρατικής 
θεματολογίας στο Spirou, τις Περιπέτειες του γέρο-Νικ. Ο γέρο-Νικ είναι ένας 
παμπόνηρος ναυτικός 72 ετών από τα νησιά Àladouze (Σταντουζένια).412 Οι 
περιπέτειες του διαδραματίζονται αορίστως στο μεταίχμιο μεταξύ 17ου και 18ου 
αιώνα, μάλλον στη δυτική όχθη του Ατλαντικού, σε φανταστικούς τόπους, όπως το 
Port Tranquille (Πόρτο Ήσυχο), το νησί της Morue (της Μουρούνας, παρωδία του 
νησιού της Tortue, της Χελώνας, στην Καραϊβική),413 το λιμάνι του New Oldchester 
στην κομητεία του Fixschusset (Καλτσοδέτα),414 το λιμάνι του Charlestown και τα 
νησιά Hoolegagah,415 την εποχή που βασιλιάς είναι ο Αύγουστος Γ´.416 Η σειρά 

                                                 
411 Στο ίδιο.  
412 Η μετάφραση των τοπωνυμίων και των τίτλων των τόμων από το πρωτότυπο ανήκει στον 
γράφοντα.  
413 Marcel Remacle, Le vieux Nick et Barbe-Noire, t.2: Le vaisseau du Diable, Marcinelle: Dupuis, 
1960,  σ. 3. 
414 Marcel Remacle, Le vieux Nick et Barbe-Noire, t.4: L'île de la main ouverte, Marcinelle: Dupuis,  
1962 
415 Marcel Remacle, Le vieux Nick et Barbe-Noire, t.6: Dans la gueule du dragon, Marcinelle: Dupuis, 
1963, σ. 10-11.  
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εξελίχτηκε και πήρε την τελική μορφή της με το τέταρτο άλμπουμ, Το νησί της 
ανοιχτής παλάμης. Εκεί έκανε την πρώτη εμφάνιση του ο πειρατής Μαυρογένης, ο 
οποίος είχε τόση επιτυχία, που σταδιακά η σειρά μετονομάστηκε σε Γέρο-Νικ και 
Μαυρογένης, ενώ ο αρχικός πρωταγωνιστής γέρο-Νικ κατέληξε αργότερα να 
παραλείπεται πλήρως από ορισμένες ιστορίες! 

Οι πρώτες τρεις ιστορίες παρουσιάζουν τον γέρο-Νικ σε διάφορες θαλασσινές 
περιπέτειες. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει το τρίτο άλμπουμ, Οι λεμονοφάγοι,417 το οποίο 
δεν αφορά άμεσα την παρούσα έρευνα, εντούτοις παρουσιάζει με χιούμορ τις 
προσπάθειες ενός επιστήμονα της εποχής να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης στα 
ιστιοφόρα του 18ου αιώνα. Έτσι, ο αναγνώστης έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει 
όλα τα προβλήματα σίτισης, πειθαρχίας και εργασίας που σίγουρα αντιμετώπιζαν και 
οι κουρσάροι κατά τις εμπορικές καταδρομές τους.     

Η σειρά μπορεί να ασχολείται με τους πειρατές, ωστόσο οι κουρσάροι δεν 
είναι απόντες, έστω περιστασιακά. Εντύπωση προκαλεί ότι ήδη από τα πρώτα 
άλμπουμ, ο δημιουργός φαίνεται να ξεχωρίζει τον πειρατή από τον κουρσάρο, 
αποδίδοντας συχνά στον πρώτο το επίθετο forban, που, όπως γράφτηκε, χαρακτήριζε 
παραδοσιακά στους πειρατές.418 Στη δεύτερη ιστορία μάλιστα, με τίτλο Το πλοίο του 
Διαβόλου, πηγαίνει παραπέρα, θέτοντας αντιμέτωπους τους πειρατές με τους 
κουρσάρους: Ο γέρο-Νικ και οι φίλοι του παρατηρούν έναν μεθυσμένο νεαρό 
θαλασσόλυκο που πλατσουρίζει σε έναν νερόλακκο με ένα ξύλινο καραβάκι, ο 
οποίος φωνάζει «Μα το κόκκινο μούσι του Κίτρινου Κουρσάρου! Εχ... χικ!... Εχθροί 
στα δεξιά μας! Όλοι στις θέσεις μάχης σας! Πυροβολητές! Σημαδέψτε και ρίξτε τα 
κατάρτια αυτών των πειρατών». Εάν υποθέσουμε ότι στο παραλήρημα του, ο νεαρός 
μεθυσμένος θεωρεί το καραβάκι του ως το πλοίο του Κίτρινου Κουρσάρου, τότε, 
παρά τη μέθη του, αναγνωρίζει και διαχωρίζει τον κουρσάρο από τον πειρατή, τον 
οποίο χαρακτηρίζει εχθρό.419 Λίγες σελίδες αργότερα, ο ίδιος νεαρός, έχοντας 
ξεμεθύσει, βρίσκεται πάνω στο πλοίο του γέρο-Νικ, το οποίο συγκρίνει με τις 
κουρσάρικες φρεγάτες.420 Ο γέρο-Νικ και οι φίλοι του σαλπάρουν προς αναζήτηση 
του Χρηματοκιβωτίου, ενός πλοίου που σάλπαρε από το Πόρτο Ήσυχο και δεν 
επέστρεψε ποτέ. Μετά από εβδομάδες μάταιης αναζήτησης στις θάλασσες, ο γέρο-
Νικ δηλώνει ότι, εάν το Χρηματοκιβώτιο έπεσε σε χέρια τυχοδιωκτών και πειρατών, 
όπως πιστεύει, όλο και κάποιος κουρσάρος θα το βύθισε.421 Σε όλες τις παραπάνω 
αναφορές, ο κουρσάρος εμφανίζεται ως ένα είδος αστυνομίας των θαλασσών, πράγμα 
που δεν είναι ιστορικά απολύτως ακριβές, ωστόσο διαχωρίζεται καθέτως από τον 
πειρατή, κάτι που, αντιθέτως, είναι ακριβές και αποδεικνύει ότι ο Remacle είχε μια 
ελάχιστη γνώση της ιστορικής πραγματικότητας του κούρσου και της πειρατείας.  

Πράγματι, στην πρώτη εμφάνιση του, ο Μαυρογένης, καρικατούρα 
θαλασσινού ληστή, περισσότερο γελοίου, παρά αληθινά τρομερού, σε μια 
προσπάθεια εξεύρεσης πόρων για την αγορά ενός νέου σκάφους που θα του επιτρέψει 
να συνεχίσει την πειρατεία, αποφασίζει να επιδοθεί στην piraterie de grand chemin, 

                                                                                                                                            
416 Marcel Remacle, Le vieux Nick et Barbe-Noire, t.7: Aux mains des Akwabons, Marcinelle: Dupuis, 
1964, σ. 24 
417 Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι αμερικανοί αποκαλούσαν περιπαικτικά «λεμονοφάγους» 
(αγγλ. “limeys”) τους βρετανούς ναύτες. Το παρατσούκλι προέρχεται από την πρακτική του Royal 
Navy κατά τον 19ο αιώνα να προσθέτει χυμό λεμονιού στο ρούμι των ναυτών προς αποφυγή του 
σκορβούτου.  
418 Marcel Remacle, Le vieux Nick et Barbe-Noire, t.1: Pavillons noirs, Marcinelle: Dupuis,  1960, σ. 
11 και Remacle, Le vaisseau du Diable, σ. 15. 
419 Remacle, Le vaisseau du Diable, σ. 24. Βλ. παράρτημα, εικόνες 4.IΙ – Le vieux Nic et Barbe-Noire. 
420 Στο ίδιο, σ. 27. 
421 Στο ίδιο, σ. 31. 
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αντί για το brigandage de grand chemin. Το χιουμοριστικό εύρημα σύγχυσης της 
πειρατείας με τη χερσαία ληστεία είναι κατά τα άλλα απολύτως ακριβές, όπως 
δείχτηκε στο πρώτο κεφάλαιο.422 

Η δεύτερη εμφάνιση του Μαυρογένη είναι στην ιστορία Η ανταρσία της 
Ζωηρούλας (1962). Ο τίτλος παραπέμπει στην Ανταρσία του Bounty, χολιγουντιανή 
παραγωγή με τους Marlon Brando, Trevor Howard και Richard Harris, που 
προβαλλόταν στους κινηματογράφους το ίδιο έτος και επιβεβαιώνει ότι τα κόμικς της 
εποχής αντλούσαν άμεσα έμπνευση από το σινεμά.423 Σε αυτό το άλμπουμ, ο 
Μαυρογένης δραπετεύει από τη φυλακή και ληστεύει έναν αξιωματικό του Ναυτικού, 
του οποίου κλέβει όχι μόνο τα λεφτά και τα ρούχα, αλλά και την ταυτότητα, 
καταλήγοντας κυβερνήτης της Ζωηρούλας, πλοίου του Βασιλέως. Για κακή του τύχη, 
συναντά στη θάλασσα τον πειρατή Finch Mulligan, ο οποίος τον αναγνωρίζει και τον 
αποκαλεί εξωμότη και προδότη,424 τονίζοντας για άλλη μια φορά ότι οι πειρατές δεν 
ήσαν κουρσάροι και μάλιστα, ένας πειρατής που μεταστρεφόταν στο κούρσο (παρ’ 
ότι συνήθως συνέβαινε το αντίστροφο, όπως αποδείχτηκε παραπάνω), θεωρείτο από 
τους πρώην συναδέλφους του προδότης.  

Στην επόμενη περιπέτεια, με τίτλο Στο στόμα του δράκου, ο Μαυρογένης, 
χρησιμοποιώντας για κάλυψη ένα πλωτό ψεύτικο τέρας, τρομοκρατεί ανενόχλητος τις 
θάλασσες. Ο γέρο-Νικ πέφτει στα χέρια του γελοίου πειρατή κι ανακαλύπτει το 
μυστικό του. Καταφέρνει όμως να δραπετεύσει και να αιχμαλωτίσει τον Μαυρογένη 
και το σκάφος-τέρας του. Τότε μαθαίνει από μια περαστική ψαρόβαρκα ότι το 
Charlestown έχει αποκλειστεί ναυτικώς από τον βασιλιά της Bidulie (Μαραφετίας), ο 
οποίος κήρυξε πόλεμο στον βασιλιά Αύγουστο Γ´. Ο γέρο-Νικ βάζει τον Μαυρογένη 
και το τέρας του να τρομοκρατήσουν τους Μαραφετιανούς και ο πειρατής σώζει την 
πόλη. Όταν αποβιβάζεται, ένα κόκκινο χαλί και δυο αξιωματικοί του βασιλέως τον 
περιμένουν, για να τον τουφεκίσουν, όπως νομίζει. Αντ’ αυτού, οι επίσημοι τον 
χρίζουν ιππότη του τάγματος του ερυθρού δράκοντα, όμως ο Μαυρογένης αρνείται, 
φωνάζοντας «Δεν θέλω το βρωμοπαράσημο σας! Είμαι πειρατής και πειρατής θα 
παραμείνω!» Αντιμέτωπος με τη θηλιά της κρεμάλας που αρμόζει στους πειρατές, 
τελικά προτιμά να περάσει το λαιμό του από την κορδέλα του παρασήμου και έτσι, ο 
πειρατής καταλήγει ιππότης του βασιλέως,425 όπως περίπου τα ελισαβετιανά 
καραβόσκυλα, σαν τον Francis Drake, που από θαλασσινοί τυχοδιώκτες, στο όριο της 
νομιμότητας μεταξύ πειρατή και κουρσάρου, κατέληξαν ιππότες της βασίλισσας της 
Αγγλίας. Φυσικά, ο Μαυρογένης αποτελεί μια φιγούρα των κόμικς, η επιτυχία του 
οποίου βασιζόταν στον συνδυασμό της ανοησίας και της κακίας του. Έτσι, στο 
επόμενο άλμπουμ, με τίτλο Αιχμάλωτοι των Ποιοτόφελος, δεν άργησε να επιστρέψει 
στην παρανομία, χαρίζοντας κι άλλο γέλιο στους αναγνώστες για τα επόμενα 
άλμπουμ, μέχρι το τέλος της σειράς στα 1985.  
 

4 – L’épervier: Ιστορικός ρεαλισμός 
 

Στα 1994, κυκλοφόρησε το πρώτο άλμπουμ της ρεαλιστικής σειράς L’épervier. Ο 
δημιουργός της, Patrice Pellerin, είχε σχεδιάσει μερικά από τα τελευταία άλμπουμ της 
κλασσικής πειρατικής σειράς Κοκκινογένης, ωστόσο δεν θέλησε να τη συνεχίσει μετά 

                                                 
422 Remacle, L’île de la main ouverte, σ. 10.  
423 Βλ. παράρτημα, εικόνες 4.IΙ – Le vieux Nic et Barbe-Noire. 
424 Marcel Remacle, Le vieux Nick et Barbe-Noire, t.5: Les mutinés de la Sémillante, Marcinelle: 
Dupuis, 1962, σ. 28. 
425 Remacle,  Dans la gueule du dragon, σ. 46. Βλ. παράρτημα, εικόνες 4.IΙ – Le vieux Nic et Barbe-
Noire. 
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τον θάνατο του σεναριογράφου της, Jean-Michel Charlier. Αντιθέτως προτίμησε να 
προχωρήσει στη δημιουργία μιας νέας σειράς κόμικς με θαλασσινή θεματολογία 
εποχής. Έτσι προέκυψε το L’épervier. 

Ο Yann de Kermeur, γνωστός με το γαλλικό παρατσούκλι l’épervier (στα 
βρετονικά: Ar Sparfell, στα ελληνικά: το ξεφτέρι) είναι ένας Βρετόνος της μικρής 
αριστοκρατίας στη Γαλλία του 1740. Συλλαμβάνεται ένα βράδυ στον τόπο της 
δολοφονίας του κόμη του Kermellec, κατηγορείται για το έγκλημα και γλιτώνει την 
κρεμάλα μόνο χάρη στην παρέμβαση της ακριβοδίκαιης εγγονής του δολοφονημένου 
κόμη, που επιθυμεί να δικάσει τον πρωταγωνιστή πριν τον κρεμάσει. Έτσι, ο Yann 
κρατιέται αιχμάλωτος στον αχυρώνα έως το πρωί,  αλλά καταφέρνει να δραπετεύσει 
τη στιγμή της μεταφοράς του από τους στρατιώτες. Ο μαρκήσιος de la Motte de 
Kerdu εξαπολύει ένα ανελέητο κυνήγι εναντίον του, επιστρατεύοντας όλα τα  
χερσαία και θαλάσσια μέσα που διαθέτει στην Brest και την τριγύρω περιοχή για να 
παγιδεύσει τον πρωταγωνιστή, ο οποίος όμως, με τη βοήθεια φίλων και ερωμένων, 
καταφέρνει πάντα να πετάξει σαν ξεφτέρι και να ξεφύγει.  

Η εν λόγω σειρά κόμικς διακρίνεται για τον ρεαλισμό της, τόσο στο σχέδιο, 
όσο και στο σενάριο. Η σχεδιαστική αναπαράσταση του λιμανιού της Brest και της 
βρετονικής εξοχής, η ακριβής απεικόνιση πλοίων όλων των τύπων και οχυρώσεων 
είναι εντυπωσιακότατες. Η γλώσσα των ηρώων και η προσθήκη βρετονικών φράσεων 
στους διαλόγους εντείνουν την εντύπωση του ρεαλισμού και κάνουν ακόμη πιο 
πιστευτή την πλοκή. Εντούτοις, η αφήγηση επικεντρώνεται περισσότερο στην 
προσπάθεια του πρωταγωνιστή να ξεφύγει, να αποδείξει την αθωότητα του και να 
τιμωρήσει τους αληθινούς ενόχους, οι οποίοι ετοιμάζουν νέες αδικίες σε βάρος του, 
παρά σε καθαρά ναυτικές περιπέτειες, τουλάχιστον στους πρώτους τόμους της 
σειράς, οι οποίοι διαδραματίζονται στα στενά γεωγραφικά όρια του κόλπου της Brest. 

Ωστόσο, το ξεχωριστό ενδιαφέρον που παρουσιάζει το κόμικ για την παρούσα 
έρευνα έγκειται στην απασχόληση του Yann, ο οποίος επαγγέλλεται κουρσάρος. 
Καθώς η δράση του κόμικς τοποθετείται γύρω στα 1740, οπότε η Γαλλία εισέρχεται 
στον Πόλεμο της Αυστριακής διαδοχής, η δράση του Yann ως κουρσάρου είναι 
απολύτως πιστευτή.  

Όσο οι υποτακτικοί του δολοφονημένου κόμη του Kermellec κρατούν τον 
πρωταγωνιστή αιχμάλωτο, μέχρι να έρθουν οι στρατιώτες και να τον μεταφέρουν στη 
Brest, αυτός θυμάται πως έλαβε την πρόσκληση του θανόντος, όσο εξόπλιζε το πλοίο 
του, τη Μέδουσα (μάλλον φρεγάτα, κρίνοντας από την εμφάνιση της· το όνομα της 
είναι πιθανώς εμπνευσμένο από το ομώνυμο πλοίο, που ναυάγησε στα 1816 και 
ενέπνευσε τη Σχεδία της Μέδουσας στο ζωγράφο Géricault).426 Το επόμενο πρωί, οι 
στρατιώτες παραλαμβάνουν τον αιχμάλωτο τους, όμως αυτός τους ξεφεύγει 
θεαματικώς ενώπιον όλων, με σκοπό να φτάσει στο πλοίο του και να κρυφτεί εκεί, 
μέχρι να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Ωστόσο, ο πανούργος μαρκήσιος de la Motte, στον 
οποίο ο Yann έριξε τη γροθιά που πυροδότησε την απόδραση του, φροντίζει να 
αποστείλει τον επίτροπο ναυτικού της Brest στη Μέδουσα, με σκοπό να την 
ερευνήσει και να συλλάβει όλους του επιβαίνοντες. Οι ναύτες του πλοίου, φίλοι και 
έμπιστοί του Yann, εξοργίζονται και επιχειρούν να αντισταθούν, όμως οι βάρκες της 
λιμενοφυλακής έχουν ήδη κυκλώσει το πλοίο και τα λιθοβόλα τους στοχεύουν τα 
ίσαλα της Μέδουσας. Σε αυτό το σημείο, ο Σιδεροχέρης, μέλος του πληρώματος, λέει 
στον επίτροπο: «Το πλοίο αυτό εξοπλίστηκε για κούρσο από τον Βασιλιά! Θα 
χρειαστεί να απολογηθείτε ενώπιον του για αυτήν την αναίσχυντη πράξη!» για να 

                                                 
426 Patrice Pellerin, L’épervier, t.1: Le Trépassé de Kermellec, Marcinelle: Dupuis, 1994, σ. 14. Βλ. 
παράρτημα, εικόνες 4.IΙI – L’épervier. 
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λάβει την απάντηση: «Ακόμη και ο Βασιλιάς υποκλίνεται ενώπιον της 
Δικαιοσύνης!».427  

Το κόμικς αυτό λοιπόν, πιστό στη ρεαλιστική καταγραφή της ιστορικής 
πραγματικότητας, παρουσιάζει το κούρσο με εγκυρότητα: ο Βασιλιάς έχει δώσει την 
άδεια του στον καπετάνιο Yann de Kermeur να εξοπλίσει για κούρσο τη Μέδουσα. 
Φαίνεται μάλιστα πως έχει δανείσει το πλοίο, φρεγάτα του Βασιλικού Ναυτικού, στον 
Yann, αφού το σκάφος εξοπλίστηκε για κούρσο από τον ίδιο τον Βασιλιά. Μάλιστα, 
λίγες σελίδες αργότερα, ο πρωταγωνιστής σκέφτεται: «Ακόμη και ο de la Motte δεν 
θα τολμούσε να επιτεθεί εναντίον ενός σκάφους του Βασιλιά. Κι εάν είχε αυτό το 
θράσος, θα το μετάνιωνε. Η Μέδουσα είναι υπερβολικά καλά οπλισμένη για να τη 
γλιτώσει χωρίς κόστος…»428 Είναι σαφές ότι έχουμε να κάνουμε με έναν εξοπλισμό 
μικτού κεφαλαίου, αφού το πλοίο ανήκει στον Βασιλιά και είναι τόσο ισχυρά 
οπλισμένο, όσο μόνο ένα πλοίο του Βασιλικού Ναυτικού θα μπορούσε να είναι, 
έχοντας δανειστεί κανόνια και λοιπά πολεμοφόδια από τον μεγάλο ναύσταθμο της 
Brest. Αυτό σημαίνει ότι, προφανώς, ο δημιουργός του κόμικς όχι απλώς διαχωρίζει 
το κούρσο από την πειρατεία, αλλά είναι σε θέση να ξεχωρίσει τους διαφορετικούς 
τύπους κουρσάρικων εξοπλισμών!  

Ο κομικογράφος αναφέρεται ακόμη και στην κερδοφορία του κούρσου: Κατά 
τη διάρκεια μιας συζήτησης του μαρκήσιου de la Motte με ένα ανώνυμο άτομο, το 
τελευταίο τον παροτρύνει να φερθεί με επιείκεια στον Yann, διότι «έχει πολλούς 
υποστηρικτές στη Brest, όπου οι τελευταίες εξορμήσεις του απέφεραν μεγάλα κέρδη 
στους εφοπλιστές του».429 Έτσι, ο δημιουργός εμφανίζεται να έχει πλήρη και ακριβή 
γνώση της πραγματικότητας του κούρσου. Μάλιστα, για να ολοκληρωθεί η 
σκιαγράφηση της οικονομικής πτυχής, ο Pellerin εμφανίζει τον πρωταγωνιστή του ως 
κάτοχο δυο σπιτιών, στο Landernau και στο Faou.430 Ο ιστορικός αναρωτιέται εάν ο 
Yann κατέληξε να αγοράσει αυτά τα ακίνητα έχοντας πλουτίσει από το κούρσο, κατά 
το παράδειγμα του Jean Bart.  

Οι γνώσεις του δημιουργού Patrice Pellerin είναι ακόμη βαθύτερες. Σε 
διάφορες στιγμές του πρώτου τόμου, άτομα που ανήκουν στον κρατικό μηχανισμό 
αποκαλούν τα μέλη του πληρώματος της Μέδουσας « forbans ».431 Όπως γράφτηκε 
στην ενότητα 1.1, ο όρος αυτός ήταν συνώνυμος του πειρατή. Χρησιμοποιούνταν 
μάλιστα για να χαρακτηρίσει και τον κουρσάρο, κατά την εποχή που επικρατούσε 
ασάφεια για τη θέση του, όταν αυτός συγχεόταν ακόμη με τον πειρατή. Έτσι, ο 
δημιουργός προσθέτει ακόμη ένα σημείο ιστορικής αληθοφάνειας στην αφήγηση του. 
Η αίσθηση αυτή εντείνεται λίγο παρακάτω, όταν ο λαός της Brest, βλέποντας το 
πλήρωμα της Μέδουσας να οδηγείται σιδηροδέσμιο στο κάστρο, εξανίσταται. Μεταξύ 
τους,  κάποιος λέει «Τι ντροπή να αλυσοδένουν έτσι γενναία παλληκάρια!»,432 
αποδίδοντας τον ιστορικά τεκμηριωμένο θαυμασμό του απλού λαού των λιμανιών για 
τα κατορθώματα των κουρσάρων.  

                                                 
427 Στο ίδιο, σ. 27-28. Βλ. παράρτημα, εικόνες 4.IΙI – L’épervier. 
428 Στο ίδιο, σ. 32. 
429 Στο ίδιο, σ. 39. Βλ. παράρτημα, εικόνες 4.IΙI – L’épervier. 
430 Στο ίδιο, σ. 36.  
431 Στο ίδιο, σ. 23, όπου ο μαρκήσιος de la Motte λέει για τον πρωταγωνιστή «Έχει πολλούς φίλους, 
ένα γρήγορο πλοίο και ένα πλήρωμα από forbans από έτοιμο για όλα!». Πάντα στο ίδιο, σ. 32, ο 
επίτροπος ναυτικού διατάζει: «Λοχία, φορτώστε μου αυτούς τους forbans και οδηγήστε τους στο 
κάστρο».  
432 Στο ίδιο, σ. 34.  
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Συμπερασματικά, φαίνεται πως ο Patrice Pellerin αξιοποίησε στο μέγιστο τη 
βοήθεια του ναυτικού αρχαιολόγου Jean Boudriot και του ιστορικού Alain Boulaire, 
τους οποίους ευχαριστεί ήδη στην αρχή του πρώτου τόμου της σειράς.433 

 
5 – Les pirates de Barataria : Στις παρυφές της νομιμότητας 

 
Τελευταίο κόμικς προς εξέταση είναι η ρεαλιστική σειρά Οι πειρατές της Barataria, 
των Marc Bourgne και Franck Bonnet, που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στα 2009. 
Η δράση των πρώτων τεσσάρων τόμων ξεκινά τον Απρίλιο του 1812 και φτάνει μέχρι 
τα τέλη της ίδια χρονιάς. Πραγματεύεται την πορεία της μυστηριώδους Artemis 
Delambre και του σωματοφύλακα της, του πελώριου Μαμελούκου Roustam, οι 
οποίοι εγκαταλείπουν μυστικά τη Γαλλία, σπάζοντας τον ναυτικό αποκλεισμό, με 
κατεύθυνση την Αμερική. Πέρα από το καθαρά ναυτικό κομμάτι και τις πλούσιες 
αναφορές σε πειρατές και κουρσάρους, το κόμικς έχει ένα κατασκοπικό ύφος, καθώς 
αποκαλύπτετε σταδιακά ότι η πρωταγωνίστρια είναι νόθα κόρη του Βοναπάρτη, την 
οποία απέκτησε στο ξεκίνημα της καριέρας του και της οποίας την ύπαρξη προσπαθεί 
να κρύψει από τους εχθρούς του, χωρίς επιτυχία: Βρετανοί και Πρώσοι έχουν στείλει 
κατασκόπους στον τόπο άφιξης της Artemis, θέτοντας σε κίνηση την πλοκή. 

Ο αναγνώστης-ιστορικός ελάχιστα συγκινείται από τη βραδυκίνητη και 
περίπλοκη ιστορία. Αντιθέτως, παρατηρεί με προσοχή την αποτύπωση των ιστορικών 
γεγονότων και των προσώπων της εποχής, ήδη από τις πρώτες σελίδες που 
τοποθετούν την πλοκή συγκεκριμένα λίγους μήνες πριν τη Εκστρατεία της Ρωσίας 
και τον Αγγλοαμερικανικό Πόλεμο του 1812.434 Μάλιστα, η απόδραση της 
πρωταγωνίστριας από τη ναυτικώς αποκλεισμένη από τους Βρετανούς La Rochelle, 
γίνεται πάνω στο γαλλικό κουρσάρικο Αετός. Η παρουσία των κουρσάρων είναι 
απολύτως φυσιολογική, αφού η Γαλλία βρίσκεται σε πόλεμο μέχρις εσχάτων με τη 
Βρετανία. Η Artemis δηλώνει ότι περίμενε ένα πλήρωμα λιγότερο… ρουστίκ, όμως ο 
Roustam της εξηγεί: «Είναι κουρσάροι, δεσποινίς. Οι πλέον ενδεδειγμένοι για να 
περάσουν ανάμεσα από τους κρίκους του αγγλικού μπλόκου».435 Φαίνεται ότι οι 
δημιουργοί της σειράς, όπως κι ο Pellerin, δημιουργός του L’épervier, γνωρίζουν αν 
μη τι άλλο τις ικανότητες και την επιδεξιότητα των κουρσάρων σε επικίνδυνες 
αποστολές. 

Ωστόσο, πλέοντας στον Κόλπο του Μεξικού, ο Αετός συναντά ένα άλλο πλοίο 
και το πλήρωμα αναρωτιέται ποια σημαία να σηκώσει. Όχι πάντως την ισπανική, 
διότι «φαίνεται πως τα ισπανικά πλοία συχνά δέχονται επιθέσεις από πειρατές σε 
αυτά τα μέρη. Σηκώστε μια αγγλική σημαία». Όπως έχει ήδη γραφτεί, μόνο ένα 
κουρσάρικο σκάφος θα διέθετε μια ολόκληρη γκάμα από ξένες σημαίες και θα τις 
χρησιμοποιούσε για να εξαπατήσει ξένα καράβια. Το άλλο πλοίο υψώνει την 
αμερικανική σημαία και οι γάλλοι κουρσάροι υποθέτουν ότι πρόκειται για την 
αμερικανική ακτοφυλακή, η οποία θέλει απλώς να ελέγξει το φορτίο του 
υποτιθέμενου αγγλικού πλοίου, αφού, όπως γράφτηκε, ο Αγγλοαμερικανικός 
Πόλεμος του 1812 δεν έχει κηρυχτεί ακόμη. Όμως, το αμερικανικό σκάφος σπεύδει 
εναντίον του γαλλικού κουρσάρικου και αρχίζει να το κανονιοβολεί! Οι Γάλλοι 

                                                 
433 Στο ίδιο, σ. 3. 
434 Marc Bourgne & Franck Bonnet, Les pirates de Barataria, t.1: Nouvelle Orléans, Paris: Glénat 
2009, σ. 4-6.  
435 Marc Bourgne & Franck Bonnet, Les pirates de Barataria, t.2: Carthagène, Paris: Glénat 2010, σ. 
6. Βλ. παράρτημα, εικόνες 4.IV – Les pirates de Barataria. 
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υποθέτουν ότι είναι πειρατικό που χρησιμοποίησε επίσης ψεύτικη σημαία για να τους 
ξεγελάσει.  

Μετά από ρεσάλτο και μια σύντομη μάχη, οι Γάλλοι παραδίδονται. Οι 
επιτιθέμενοι «Αμερικανοί» ανακαλύπτουν έκπληκτοι ότι τα θύματα δεν μιλούν 
αγγλικά αλλά γαλλικά. Εξίσου έκπληκτος μένει κι ο κυβερνήτης του γαλλικού 
κουρσάρικου, ακούγοντας τον αμερικανό ναύτη να του μιλά γαλλικά με προφορά της 
Marseille! Εκεί παρεμβαίνει η μιγάδα Catherine Villars, καπετάνιος του επιτιθέμενου 
πλοίου, και ζητά εξηγήσεις. Ακολουθεί ο εξής διάλογος:  

 
-Δεν έχω να εξηγήσω τίποτα σε μια… πειρατή! 
-Δεν είμαστε πειρατές, αλλά κουρσάροι. 
-Μπα, σοβαρά; Από πότε οι Γιάνκηδες εκδίδουν άδειες για κούρσο; Εμείς 

 είμαστε κουρσάροι, με άδεια υπογεγραμμένη από τον ίδιο τον Αυτοκράτορα 
 των Γάλλων! 

-Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι η μοναδική χώρα σε αυτή την ήπειρο 
 […]!436 

 
Η αινιγματική απάντηση της αποκτά νόημα μερικές σελίδες αργότερα: Η Catherine 
Villars μεταφέρει τους πρωταγωνιστές στη New Orleans, η οποία έχει πωληθεί από 
τον Ναπολέοντα στις ΗΠΑ στα 1803, αλλά δεν έχει ενσωματωθεί ακόμη πλήρως 
στην Ένωση. Εκεί, η Artemis κι ο Roustam φιλοξενούνται στο σπίτι του κουνιάδου 
της μιγάδας, Pierre Laffite, ενός φαινομενικά τίμιου ιδιοκτήτη σιδεράδικου. Όταν ο 
Roustam τον ρωτά γιατί αυτός κι ο αδερφός του, Jean, επιδίδονται στην πειρατεία, ο 
Laffite θίγεται και απαντά, όπως και η Catherine Villars, ότι δεν είναι πειρατές αλλά 
κουρσάροι: «Έχουμε άδειες για κούρσο που παραχωρήθηκαν από την Cartagena. Εδώ 
και δυο χρόνια μας επιτρέπουν να καταλαμβάνουμε ισπανικά πλοία… και μια 
επίσημη άδεια του προέδρου Jefferson να επιτιθέμεθα στους Άγγλους! Και για αυτό, 
έχουμε στην κατοχή μας μερικά πλοία, εκ των οποίων το Βέλος […], και την 
ομορφότερη φρεγάτα της Λουιζιάνα, την Diligente, της οποίας καπετάνιος είναι ο 
Jean».437 Εδώ εντοπίζεται μια σειρά από λάθη που δεν αφορούν τόσο το ίδιο το 
κούρσο. Πρώτο και εμφανέστερο: Στα 1812, πρόεδρος των ΗΠΑ ήταν ο James 
Madison και όχι ο Jefferson, η προεδρία του οποίου είχε λήξει στα 1809. Έπειτα, η 
Cartagena παρέμεινε πιστή στο ισπανικό στέμμα από τα 1810 έως και τα τέλη του 
1811. Μόνο τότε κήρυξε την ανεξαρτησία της και πήρε τα όπλα εναντίον της 
Ισπανίας. Συνεπώς, οι Laffite δεν θα μπορούσαν να δρουν ως κουρσάροι της ήδη από 
τα 1810, καθώς δεν υπήρχε ακόμη εμπόλεμη κατάσταση μεταξύ Cartagena και 
Ισπανίας. Τέλος, ο πόλεμος εναντίον της Βρετανίας κηρύχτηκε τον Ιούνιο του 1812, 
ένα ή ενάμιση μήνα μετά τα γεγονότα του πρώτου τόμου της σειράς και συνεπώς, οι 
Laffite δεν θα μπορούσαν να έχουν λάβει letters of marque για να κουρσεύουν 
βρετανικά πλοία.438 

Σε κάθε περίπτωση, ακολουθούν μερικές σελίδες με τον Jean Laffite να 
διασταυρώνεται με μια βρετανική φρεγάτα που προσπαθεί να αποφύγει τη μάχη, 
καλυπτόμενη από το σκοτάδι του σούρουπου. Κάνοντας απλώς μια υπόθεση για την 
πορεία της φρεγάτας, χρησιμοποιώντας πονηριά και τις άριστες γνώσεις ναυσιπλοΐας 

                                                 
436 Bourgne & Bonnet, Nouvelle Orléans, σ. 10-13. Βλ. παράρτημα, εικόνες 4.IV – Les pirates de 
Barataria. 
437 Στο ίδιο, σ. 25-26. Βλ. παράρτημα, εικόνες 4.IV – Les pirates de Barataria. 
438 Πέρα από τα παραπάνω λάθη στα γεγονότα, εμφανίζονται και άλλα κατά την διάρκεια της πλοκής, 
σε ό,τι αφορά τη ζωή και τη δράση των Laffite ως λαθρέμπορων, πειρατών, κουρσάρων ή πατριωτών. 
Ωστόσο, αυτά δεν αφορούν την παρούσα εργασία.  
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του, ο Laffite καταλήγει το επόμενο πρωί στα νώτα του εχθρού και επιτίθεται στο 
σκάφος, προσφέροντας στον αναγνώστη μερικές εντυπωσιακές εικόνες ναυμαχίας.439 
Από την άλλη, ο ιστορικός αναγνωρίζει βασικά χαρακτηριστικά του πετυχημένου 
κουρσάρου: πονηριά, ναυτοσύνη, ανάληψη πρωτοβουλίας και διάθεση τζογαδόρου, 
καθώς ο Laffite εκτέλεσε τη ναυτική μανούβρα του χωρίς να είναι σίγουρος για την 
πορεία του εχθρού –θα μπορούσε κάλλιστα να είχε μαντέψει λάθος.    

Όμως, πίσω στη New Orleans, ο Roustam αποφάσισε να δουλέψει στο 
σιδηρουργείο του Pierre Laffite, για να φανεί χρήσιμος και να «πληρώσει» την 
διαμονή του στο σπίτι των κουρσάρων. Φεύγοντας από το εργαστήρι, ο Μαμελούκος 
διασχίζει έναν διάδρομο με σωρούς εμπορευμάτων και αναλογίζεται: «Εμπορεύματα 
για λαθρεμπόριο ή λάφυρα; Ένας κουρσάρος δεν μάχεται για τις τιμές, αλλά για το 
κέρδος. Ποιά είναι η διαφορά από έναν πειρατή;».440 Το ερώτημα αυτό δεν είχε 
κανένα νόημα για έναν Ευρωπαίο στις αρχές του 19ου αιώνα, σε ό,τι αφορά το νομικό 
σκέλος του: Είναι απολύτως σαφές ότι το νομικό status πειρατών και κουρσάρων 
είναι διαφορετικό. Το ερώτημα έχει νόημα μόνο σε ηθικό επίπεδο. Ωστόσο, ας 
σημειωθεί ότι το ζήτημα της διάκρισης πειρατή από κουρσάρο τίθεται από έναν 
Μουσουλμάνο, πρώην υπήκοο του Σουλτάνου. Θα μπορούσε να είναι μια ειλικρινής 
απορία ενός ατόμου που γεννήθηκε και ενηλικιώθηκε σ’ έναν κόσμο όπου το κούρσο 
και η πειρατεία συγχέονταν συστηματικώς: την κοινωνία των βορειοαφρικανικών 
μουσουλμανικών πειρατικών πολιτειών.   

Η εισαγωγή του δεύτερου τόμου πάντως δικαιολογεί μερικώς την απορία του 
Roustam. Μετά την απόπειρα απαγωγής της Artemis από τους ξένους πράκτορες, οι 
Laffite τη μεταφέρουν στη Barataria, ένα σύμπλεγμα νησιών, στον κόλπο νότια της 
New Orleans, όπου έχουν στήσει μια βάση για τον στολίσκο τους. Εκεί, ο 
Μαμελούκος συνομιλεί με τον νεαρό Dominique Youx, ο οποίος του εξηγεί: «Η 
“δημοκρατία” μας ιδρύθηκε πάνω στους ιστορικούς κανόνες της “Αδελφότητας της 
Ακτής”».441 Ο Roustam σπεύδει να παρατηρήσει ότι αυτοί οι κανόνες έχουν 
περιπέσει σε αχρηστία για παραπάνω από έναν αιώνα, όμως ο Dominique του απαντά 
ότι ο Jean Laffite ήταν αυτός που θέλησε οι κάτοικοι της Barataria να λειτουργούν 
όπως την παλιά εποχή: πριν από κάθε εξόρμηση, όλοι υπογράφουν μια charte-
partie,442 το καταστατικό συμβόλαιο που ορίζει τις ευθύνες κάθε μέλους του 
πληρώματος και το ύψος του μεριδίου του, το bonus για τις πράξεις ανδρείας ή για 
πόστα που απαιτούν υψηλή τεχνική εξειδίκευση, καθώς και την «ασφάλιση» που 
λαμβάνουν όλοι σε περίπτωση τραυματισμού ή ασθενείας.443 Εντούτοις, όπως 

                                                 
439 Bourgne & Bonnet, Nouvelle Orléans, σ. 27-29. Βλ. παράρτημα, εικόνες 4.IV – Les pirates de 
Barataria. 
440 Στο ίδιο, σ. 31. 
441 Η λεγόμενη «Αδελφότητα της Ακτής» αποτελεί έναν πειρατικό θρύλο, του οποίου η ακρίβεια και η 
ιστορικότητα είναι δύσκολο να ελεγχθούν σήμερα. Φαίνεται ότι οι μπουκανιέροι του γαλλικού Saint-
Domingue (Καραϊβική), κυνηγοί βουβαλιών που μεταστράφηκαν στην πειρατεία κατά τα α´ μισό του 
17ου αιώνα και κατέληξαν να εξομοιωθούν με τους φλιμπουστιέρους, χρησιμοποιούσαν αυτό το όνομα 
για την κοινότητα τους, αποτελούμενη από έγχρωμους σκλάβους φυγάδες, θρησκευτικούς ή 
πολιτικούς αντιφρονούντες, στρατιώτες, ναύτες και κοινούς εγκληματίες (Konstam, ó.π., σ. 24-27). Οι 
αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων, η υλική αυτονομία και η απόλυτη ισότητα σε 
καθεστώς πρωτόγονης ελευθερίας που διείπαν την κοινωνική τους οργάνωση είναι απολύτως 
συζητήσιμες. Με αφορμή την «πειρατική» και ναυτική λογοτεχνία του 17ου-18ου αιώνα, όπου 
καταγράφηκαν οι πρώτες αναφορές στην «Αδελφότητα», φιλόλογοι και ιστορικοί εντοπίζουν σε αυτήν 
τα πρώτα ίχνη των ιδεών της αναρχικής φιλοσοφίας και κυρίως του «αγαθού άγριου» του Rousseau 
(Jaeger, ó.π., σ. 88 και 100-101).  
442 Πειρατική καταστατική χάρτα που υπέγραφαν όλα τα μέλη του πληρώματος ενός πειρατικού 
πλοίου πριν από κάθε πειρατική εξόρμηση.  
443 Bourgne & Bonnet, Carthagène, σ. 10-11. Βλ. παράρτημα, εικόνες 4.IV – Les pirates de Barataria. 
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γράφτηκε στο πρώτο μέρος της παρούσας εργασίας, αυτές οι «δημοκρατικές» 
συνήθειες της πειρατικής «Αδελφότητας της Ακτής» δεν εφαρμόζονταν στα 
κουρσάρικα πλοία, τα οποία λειτουργούσαν απολύτως μέσα στα όρια της 
νομιμότητας της καθεστηκυίας κοινωνίας, χρησιμοποιώντας μια σαφώς 
καπιταλιστική κατανομή εξουσιών και κερδών, στη βάση των ταξικών διαχωρισμών. 
Από την άλλη, πρέπει να τονιστεί ότι οι αδερφοί Laffite και οι άντρες τους δεν 
αποτελούσαν τυπικό παράδειγμα νομιμοφρόνων κουρσάρων, καθώς κινούνταν σ’ 
έναν γεωγραφικό χώρο που διέφευγε ακόμη της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και 
τυποποίησης.  

Ωστόσο, αυτή η αμφισημία του νομικού status των κατοίκων της 
«δημοκρατίας της Barataria» πρόκειται να αρθεί. Ο πόλεμος εναντίον της Βρετανίας 
κηρύχθηκε στα μέσα Ιουνίου 1812, οπότε ο κυβερνήτης της Λουιζιάνα καλεί τον 
Pierre Laffite στα μέγαρο του και του ζητά να διαλέξει στρατόπεδο. Οι παράνομες 
δραστηριότητές του στην περιοχή χαίρουν της εκτίμησης μόνο των παλιών γάλλων 
κατοίκων της, ενώ οι υπόλοιποι θα χαίρονταν με την τιμωρία της αλαζονείας και του 
άνομου πλουτισμού των Laffite. Ο κυβερνήτης προτείνει να τους απονείμει χάρη, με 
αντάλλαγμα τη συμπαράταξη τους με τις ΗΠΑ στις επερχόμενες εχθροπραξίες. Όμως 
ο Pierre αποφεύγει να απαντήσει ρητώς.444  

Στο μεταξύ, η Artemis και ο Roustam συνοδεύουν την Catherine Villars στην 
Cartagena με σκοπό να βεβαιωθούν για τις προθέσεις της ανεξάρτητης πρώην 
ισπανικής αποικίας στον επικείμενο Αγγλοαμερικανικό Πόλεμο. Οι ήρωες 
διανυκτερεύουν εκεί, οπότε η Artemis, γοητευμένη από ένα νεαρό ντόπιο αξιωματικό 
καταλήγει σε ερωτικές περιπτύξεις μαζί του, αλλά κάποια στιγμή ανακαλύπτει ότι ο 
νεαρός έχει αντικατασταθεί από την Catherine! Η νεαρή Γαλλίδα, εξοργισμένη, 
αποπέμπει τη μιγάδα.445 Πλέοντας πίσω στη Barataria, ένα ισχυρό βρετανικό 
τρικάταρτο καταδιώκει το Βέλος, όπου επιβαίνουν οι πρωταγωνιστές: Ο βρετανός 
πράκτορας που προσπαθεί να αιχμαλωτίσει την Artemis βρίσκεται σε αυτό το πλοίο, 
καθώς κάποιος προδότης μέσα από την Barataria τον έχει πληροφορήσει για όλες τις 
κινήσεις της. Ακολουθεί μια έξοχα απεικονισμένη μονομαχία πυροβόλων και ένα 
ρεσάλτο των κουρσάρων κατά του βρετανικού πολεμικού. Τελικώς, αν και 
ισχυρότερο, το βρετανικό παραδίδεται, σε μια προσπάθεια του κατασκόπου να σώσει 
την πρωταγωνίστρια, καθώς τη χρειάζεται ζωντανή. Οι ναύτες της Catherine Villars 
καταλαμβάνουν το βρετανικό σκάφος και ο Dominique Youx ορίζεται καπετάνιος της 
πρέζας, με διαταγή να την οδηγήσει στην Barataria, όπως συνέβαινε με τις 
πραγματικές πρέζες ενός κουρσάρικου.446 

Πράγματι, ορισμένα μέλη της «δημοκρατίας της Barataria» είναι απολύτως 
πεπεισμένα για την νομική θέση τους ως κουρσάροι: στις πρώτες σελίδες του τρίτου 
τόμου, ο Jean Laffite μόλις έχει καταλάβει με ρεσάλτο ένα ισπανικό δουλεμπορικό. Ο 
αναγνώστης εισέρχεται στην δράση in media res, βρίσκοντας τον κο Baning, 
υποπλοίαρχο του Laffite, να πυροβολεί και να σκοτώνει εν ψυχρώ έναν ισπανό 
ναύτη. Αιτία: «Αυτός ο μαλάκας μας είπε piratas». Ο Jean Laffite  παρατηρεί ότι ο 
κος Baning είναι υπερβολικά εύθικτος κι εκείνος απαντά: «Είμαστε κουρσάροι, Jean! 
Εάν δεν είσαι εσύ ο ίδιος πεπεισμένος για αυτό, πως περιμένεις να πείσεις τους 
άλλους;»447 Φαίνεται να έχει δίκιο, εάν μάλιστα θυμηθούμε τη συμπεριφορά του 
ισπανικού στέμματος απέναντι στους ολλανδούς κουρσάρους, κατά τη διάρκεια του 

                                                 
444 Στο ίδιο, σ. 25. Βλ. παράρτημα, εικόνες 4.IV – Les pirates de Barataria. 
445 Στο ίδιο, σ. 31-34. 
446 Στο ίδιο, σ. 35-42. 
447 Marc Bourgne & Franck Bonnet, Les pirates de Barataria, t.3: Grande-Isle, Paris: Glénat 2010, σ. 
13. Βλ. παράρτημα, εικόνες 4.IV – Les pirates de Barataria. 
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Ογδοηκονταετούς Πολέμου. Βάσει αυτής της αντιμετώπισης, εύκολα φανταζόμαστε 
ότι letters of marque που έφεραν την υπογραφή της επαναστατημένης Cartagena θα 
θεωρούνταν νομικώς άκυρα από τους Ισπανούς και, συνεπώς, οι κουρσάροι που τα 
χρησιμοποιούσαν θα κατέληγαν καταδικασμένοι σε θάνατο ως πειρατές.  

Βεβαίως, στην περίπτωση των Laffite, οι Ισπανοί ίσως να είχαν δίκιο που τους 
θεωρούσαν πειρατές: Το ισπανικό δουλεμπορικό-πρέζα οδηγείται στην Barataria με 
όλο το φορτίο των αφρικανών σκλάβων. Εκεί, μια νεαρή αφρικανή δραπετεύει κατά 
τη μεταφορά των σκλάβων από το πλοίο στις καλύβες. Όμως συλλαμβάνεται και 
οδηγείται στο κεντρικό σπίτι, όπου καταυλίζεται ο Jean Laffite. Τότε παρεμβαίνει η 
Artemis. Ο Laffite τη ρωτά γιατί ανακατεύεται και εάν καταλαβαίνει τι θα πει 
εμπόριο, για να λάβει την απάντηση: «Παρατηρώ ότι οπωσδήποτε δυσκολεύεστε να 
πείτε τα πράγματα με το όνομα τους, κε Laffite. Αυτοαποκαλείστε κουρσάρος ενώ 
είστε ένας πειρατής και αποκαλείτε εμπόριο την μεταπώληση ανθρώπινων 
υπάρξεων!».448 Βεβαίως, η Artemis προέρχεται από την αυτοκρατορική Γαλλία, όπου 
το κούρσο είναι όχι απλώς μια νόμιμη επιχείρηση, αλλά και μια έκφραση 
πατριωτισμού, μια από τις ελάχιστες ελπίδες του Βοναπάρτη να παρενοχλήσει την 
θαλασσοκράτειρα Βρετανία. Είναι προφανές ότι η πρωταγωνίστρια έχει μια πολύ 
συγκεκριμένη οπτική για το τι θα πει κουρσάρος και φαίνεται ότι οι Laffite δεν 
ανταποκρίνονται καθόλου σε αυτήν.  

Συμπερασματικά, αυτό το κόμικς, όπως και το εξίσου ρεαλιστικό L’épervier, 
παραθέτει μια ιστορικώς ορθή εικόνα του κούρσου. Ωστόσο, εμφανίζονται πολλές 
αποκλίσεις και συγχύσεις ως προς τη διαφορά μεταξύ πειρατή και κουρσάρου, όμως 
αυτές δεν οφείλονται στην άγνοια του ιστορικού φαινομένου από τους 
κομικογράφους. Οφείλονται αποκλειστικώς στην ίδια την αμφισημία των ιστορικών 
προσώπων που περιγράφουν: Οι αδερφοί Laffite, μυθοποιημένοι ήρωες, ληστές-
πατριώτες, των οποίων η βιογραφία μόνο ιστορικώς τεκμηριωμένη δεν είναι, 
παρουσιάζουν πολλά σκοτεινά σημεία και ασάφειες ως προσωπικότητες. Οι 
δημιουργοί της σειράς, επιλέγοντας να βασίσουν την πλοκή της πάνω σε αυτές τις 
αμφίσημες φιγούρες, υποχρεώθηκαν να παρουσιάσουν τους κατ’ όνομα κουρσάρους 
ως κατ’ ουσία πειρατές, διότι τέτοιοι ήσαν οι Laffite.  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
448 Στο ίδιο, σ. 20. Βλ. παράρτημα, εικόνες 4.IV – Les pirates de Barataria. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 

Το πρώτο μέρος της παρούσας εργασίας, αποκλειστικά αφιερωμένο στο φαινόμενο 
του κούρσου, είχε ως αρχικό σκοπό να τονίσει τον κάθετο διαχωρισμό του 
κουρσάρου από τον πειρατή. Επρόκειτο για βασική ανάγκη, καθώς το ελληνόφωνο 
κοινό συγχέει συστηματικά τους δυο όρους. Εντούτοις, αποδείχτηκε ότι το ίδιο 
ακριβώς συνέβαινε παλαιότερα και στη γαλλική κοινωνία, η οποία, κατά τα άλλα, 
είχε επιχειρήσει συστηματικά να διαχωρίσει τους δυο όρους, ήδη από τα τέλη του 
Μεσαίωνα. Ωστόσο, ακόμη και κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα, δεκαετίες μετά το 
Διάταγμα του Ναυτικού του Colbert, το οποίο όριζε με απόλυτη σαφήνεια όλες τις 
νομικές παραμέτρους του κούρσου, φιλόσοφοι του Διαφωτισμού, λεξικογράφοι, 
ακόμη και ο πάπας συνέχεαν τις δυο αυτές έννοιες, τις οποίες ξεχώριζαν ρητώς μόνο 
οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, (εφοπλιστές, ναύτες και κρατικοί λειτουργοί που εξέδιδαν 
τα lettres de marque). Μόνο προς τα τέλη του αιώνα, το σύνολο της γαλλικής 
κοινωνίας φαίνεται ότι απέκτησε συνείδηση των τεράστιων διαφορών του πειρατή 
από τον κουρσάρο.  

Οι διαφορές αυτές είναι θεμελιώδεις: Ο πειρατής είναι ένας κοινός ληστής 
που δρα στη θάλασσα, ο ναυτικός ομόλογος του άγγλου highwayman και του γάλλου 
bandit de grand chemin. Ληστεύει τους πάντες, ανεξαρτήτου εθνικότητας, από όλα 
τους τα υπάρχοντα, χωρίς κανόνες, κι όταν συλληφθεί, υπάγεται στο ποινικό δίκαιο. 
Αντιθέτως, ο κουρσάρος εκτελεί διατεταγμένη κρατική υπηρεσία. Μετά την κήρυξη 
πολέμου, εφοπλιστές, των οποίων οι συνήθεις εμπορικές κι αλιευτικές ασχολίες 
διαταράσσονταν από τις εχθροπραξίες, ζητούσαν από την εξουσία έγγραφες άδειες, 
τα προαναφερθέντα lettres de marque, που θα τους εξουσιοδοτούσαν να επιτίθενται 
σε εμπορικά πλοία του εχθρού και μόνο αυτού. Επρόκειτο λοιπόν για ιδιώτες 
επιχειρηματίες που εκτελούσαν επικουρικές στρατιωτικές επιχειρήσεις, με απώτερο 
σκοπό το κέρδος, παρά την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της κρατικής 
πολεμικής μηχανής. Ως τέτοιοι, υπόκειντο σε αυστηρούς κανόνες, κωδικοποιημένους 
στην κείμενη νομοθεσία, και εάν συλλαμβάνονταν, υπόκειντο στο διεθνές πολεμικό 
δίκαιο και κρατούνταν ως αιχμάλωτοι πολέμου. 

Αφού περιγράφτηκε ο τρόπος και ο τόπος με τον οποίο οργανωνόταν και 
εκτελούταν μια κουρσάρικη εξόρμηση, τίθετο το ερώτημα: Πως και γιατί 
διαμορφώθηκε το φαινόμενο του κούρσου; Στον ύστερο Μεσαίωνα, η επέκταση της 
βασιλικής εξουσίας σε όλο το κράτος και, σταδιακά, στα χωρικά ύδατα που το 
περιέβαλαν, γεννούσε την ανάγκη τυποποίησης του μεσαιωνικού δικαίου των 
αντιποίνων, βάσει του οποίου, έμποροι που είχαν υποστεί επίθεση στη θάλασσα 
ασκούσαν αντίποινα στους δράστες της επίθεσης. Οι κεντρικές εξουσίες των 
δυτικοευρωπαϊκών κρατών συμφώνησαν σταδιακά σε ένα σώμα νόμων για το τι είναι 
και πως ασκείται αυτή η θαλάσσια εκδίκηση και μεθοδευμένα επιχείρησαν να την 
οικειοποιηθούν προς όφελος τους, να την «κρατικοποιήσουν». Επρόκειτο για μια 
κωδικοποίηση που διήρκησε αιώνες και πέρασε κυριολεκτικά δια πυρός και σιδήρου. 
Οι αλλεπάλληλοι πόλεμοι της Ισπανίας με Αγγλία, Γαλλία και Ολλανδία για όλο 
σχεδόν τον 16ο αιώνα και ο Τριακονταετής Πόλεμος στις αρχές του 17ου οδηγούσαν 
σε θηριωδίες που οι ευρωπαίοι βασιλείς προσπαθούσαν να μετριάσουν και να 
ελέγξουν. Έτσι γεννήθηκε το κούρσο το οποίο ήκμασε μεταξύ 17ου και 18ου αιώνα, 
έως τα τέλη των Ναπολεόντειων Πολέμων, οπότε η πραγματικά αποτελεσματική 
αστυνόμευση των θαλασσών από τα εθνικά ναυτικά κάθε κράτους, ειδικά με την 
έλευση της ατμοπλοΐας, κατέστησε το κούρσο περιττό. Η διεθνής κοινότητα 
συμφώνησε στην απαγόρευση του στα 1856.  
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Ειδικότερα στη Γαλλία, η παρουσία των κουρσάρων υπήρξε κεφαλαιώδης. 
Στις αρχές του 17ου αιώνα, όταν η γαλλική μοναρχία έστρεψε για πρώτη φορά 
σοβαρά το βλέμμα της στις θάλασσες, αδυνατούσε να ανταγωνιστεί την Ισπανία, την 
Αγγλία ή την Ολλανδία. Έως τα 1688, οι προσπάθειες δεκαετιών, από τον Richelieu 
και τον Colbert, είχαν δημιουργήσει ένα λαμπρό στόλο, αριθμητικά ανώτερο του 
αγγλικού και του ολλανδικού. Τότε, η Γαλλία εισήλθε στον λεγόμενο «Β´ 
Εκατονταετή Πόλεμο» (1689-1815) κατά τον οποίο βρισκόταν αντιμέτωπη με την 
Αγγλία σχεδόν σε κάθε ευρωπαϊκή σύρραξη επί 126 χρόνια. Όμως, παγιδευμένη 
μεταξύ ηπειρωτικής δύναμης και ναυτικής ισχύος, βρισκόταν πάντα σε αντικειμενικά 
μειονεκτική θέση απέναντι στη Βρετανία, η οποία αρκούνταν στην κυριαρχία των 
θαλασσών. Ο επιπόλαιος στρατηγικός σχεδιασμός των δυο μεγάλων πολέμων του 
Λουδοβίκου ΙΔ´ (1688-1714) και οι χερσαίες εκστρατείες, οδήγησαν σε ναυτικές 
αποτυχίες, ο οποίες   υποχρέωσαν το στέμμα να εκχωρήσει ένα τμήμα του ναυτικού 
πολέμου σε ιδιώτες. Θέσπισε μέτρα προς υλική και οικονομική εξυπηρέτηση των 
εφοπλιστών που ήθελαν να εξοπλίσουν πλοία και να επιδράμουν εναντίον του 
εχθρικού εμπορίου κι έτσι το κούρσο σχεδόν αντικατέστησε τις κανονικές θαλάσσιες 
επιχειρήσεις των γαλλικών ναυτικών μοιρών. Τα οικονομικά οφέλη για ορισμένους 
θαρραλέους και χαρισματικούς καπετάνιους, όπως ο Jean Bart και ο Duguay-Trouin, 
συνοδεύονταν από τιμές, αξιώματα και κοινωνική άνοδο, με την εύνοια του 
Βασιλέως. Αυτή υπήρξε η χρυσή εποχή του κούρσου, η οποία γέννησε τον θρύλο 
τους. 

Η ψυχολογική επίδραση του θρύλου αυτού υπήρξε τέτοια που κατά τους 
επόμενους πολέμους των μέσων του 18ου αιώνα, η βρετανική κοινή γνώμη 
τρομοκρατούνταν συστηματικά στην ιδέα και μόνο της παρουσίας των κουρσάρων 
στις θάλασσες. Ωστόσο, η Γαλλία εκείνης της εποχής αδυνατούσε συστηματικά να 
ανταπεξέλθει στο ναυτικό πόλεμο, ενώ αντίθετα η Βρετανία διέθετε ήδη την απόλυτη 
πρωτοβουλία κινήσεων, στερώντας από τους κουρσάρους έμψυχο και άψυχο υλικό, 
αποκλείοντας τους στα λιμάνια και αρνούμενοι να ανταλλάξουν τους αιχμαλώτους. Η 
συστηματική αναδιοργάνωση του Marine Royale, κατά το διάστημα 1763-1778, του 
έδωσε τη δυνατότητα να επανέλθει δριμύτερο κατά τον Πόλεμο της Αμερικανικής 
Ανεξαρτησίας και να εκδικηθεί για τις πολεμικές ταπεινώσεις των προηγούμενων 
ετών. Οι κουρσάροι, επωφελούμενοι της κάλυψης του κρατικού ναυτικού κατάφεραν 
ικανά χτυπήματα στους βρετανούς αντιπάλους.   

Όμως αυτή η επιτυχία αποδείχτηκε πρόσκαιρη. Η Επανάσταση που ξέσπασε 
στα 1789, οδήγησε τη Γαλλία σε 10 έτη ασταμάτητου πολέμου εναντίον όλης της 
Ευρώπης. Υποχρεωμένη για πολλοστή φορά να πολεμά κυρίως στη ξηρά, και καθώς 
οι καθεστωτικές ανωμαλίες είχαν πλήξει σοβαρά το ναυτικό, η Επανάσταση 
αναγκάστηκε να υιοθετήσει το κούρσο ως μοναδική λύση ναυτικού πολέμου, παρά 
τις όποιες ηθικές, αξιακές αντιρρήσεις είχε στο θέμα αυτό. Τα αποτελέσματα υπήρξαν 
πενιχρά και το ίδιο ίσχυσε για τον επόμενο και τελευταίο κύκλο συρράξεων του «Β´ 
Εκατονταετούς Πολέμου». Επί Ναπολεόντειων Πολέμων, με την εξαίρεση του 
τολμηρού Surcouf, που έδρασε στον ελάχιστα αστυνομευόμενο Ινδικό Ωκεανό, 
καταφέρνοντας να συγκεντρώσει μια τεράστια περιουσία σε ναυτικές πρέζες, το 
γαλλικό κούρσο στον Ατλαντικό και τη Μεσόγειο μαράζωνε, υπό τον αποπνικτικό 
κλοιό του βρετανικού ναυτικού. Η Γαλλία δεν εξόπλισε ξανά κουρσάρους μετά το 
1815 και πρότεινε η ίδια την κατάργηση του κούρσου με τη συνθήκη του Παρισιού 
στα 1856. 

Παρά την απαγόρευση του κούρσου, η Γαλλία δε ξέχασε ποτέ τους 
κουρσάρους της. Αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας του Παλαιού 
Καθεστώτος. Το ίδιο αυτό Καθεστώς τους είχε τιμήσει από νωρίς: Ο Λουδοβίκος ΙΔ´ 
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είχε αποφασίσει στα 1671 ότι όλα τα πλοία του, νέου τότε, Βασιλικού Ναυτικού θα 
έφεραν ονόματα βασιλικών επιθέτων, π.χ. Γενναίος, Θριαμβευτής, Κεραυνοβόλος ή 
σχετικά με τη δυναστεία: Δελφίνος, Βασίλισσα, Άγιος Λουδοβίκος. Ωστόσο, στα 1787, 
ο Λουδοβίκος ΙΣΤ´ βάφτισε δυο πλοία 74 κανονιών Jean Bart και Duguay-Trouin, 
τιμώντας έτσι τους κουρσάρους της Μεγάλης Βασιλείας ως εθνικούς ήρωες.449 153 
χρόνια αργότερα, το θωρηκτό Jean Bart, 35.000 τόνων, ξέφυγε από το ναύσταθμο 
του Saint-Nazaire όπου μόλις είχε ναυπηγηθεί, ακριβώς πριν εισέλθουν εκεί οι Ναζί 
(1940), ενισχύοντας τη φήμη του δουνκερκιανού κουρσάρου.450 Εν έτει 2016, μάχιμα 
πλοία του γαλλικού πολεμικού ναυτικού φέρουν τα ονόματα του Jean Bart, του 
Forbin, του Surcouf και του Jacques Cassard (το όνομα του τελευταίου έχει βαφτίσει 
μια ολόκληρη κλάση πλοίων). Αγάλματα των παραπάνω κοσμούν πλατείες και 
παραλίες στις γενέθλιες πόλεις τους, θυμίζοντας στη σύγχρονη γαλλική κοινωνία 
αυτούς τους ξεχωριστούς θαλασσινούς ήρωες που έσωσαν τη Γαλλία και τις αποικίες 
της από λιμούς και έβλαψαν ή έστω τρομοκράτησαν τον εχθρό, όταν το εθνικό 
ναυτικό βρισκόταν σε αδυναμία.  

Το κούρσο λοιπόν αποτελεί ένα μεγάλο κεφάλαιο στη νεότερη γαλλική 
ιστορία, γνωστό στο ευρύ γαλλικό κοινό, όπως οι Γαλατικοί Πόλεμοι, η κατάκτηση 
της Γαλατίας από τους Φράγκους, οι Σταυροφορίες ή η Γαλλική Επανάσταση και ο 
Α´ Παγκόσμιος Πόλεμος. Επομένως η ενσωμάτωση αυτού του φαινομένου στη 
θεματογραφία των κόμικς δεν αποτελεί παράδοξο. Η σχέση του πραγματικού 
κούρσου με την κομική του αποτύπωση περιγράφεται στο δεύτερο μέρος της 
παρούσας εργασίας. 

Η πολιτικο-οικονομική υπερίσχυση των αγγλοσαξονικών χωρών στο δυτικό 
κόσμο για όλο τον 20ο αιώνα, μετέτρεψε τον αγγλόφωνο, και ιδίως τον αμερικανικό, 
πολιτισμό σε πρότυπο για όλες τις δυτικοευρωπαϊκές χώρες. Έτσι, ο κινηματογράφος 
και τα κόμικς, κατεξοχήν μέσα φτηνής μαζικής διασκέδασης, κατέληξαν φορείς της 
κουλτούρας αλλά και της Ιστορίας των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου. Μέσω 
αυτών, η πρώιμη κουρσάρικη εποποιία των «ελισαβετιανών καραβόσκυλων» ήρθε 
στην επιφάνεια και γνώρισε μια δεύτερη νεότητα. Αιώνες μετά την ηρωοποίηση των 
άγγλων κουρσάρων μέσα από τη λαϊκή παράδοση των τραγουδιών των συγχρόνων 
τους, της λογοτεχνίας ή του θεάτρου, η ιστορία τους έχει γίνει σήμερα και πάλι 
διεθνώς γνωστή, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό. Ακόμη και ιστορίες με 
πρωταγωνιστή τον Scrooge McDuck αναφέρονται στον περίπλου της Γης από τον 
Francis Drake.  

Τι συνέβη όμως με τους κουρσάρους της Γαλλίας στον κινηματογράφο και τα 
κόμικς του 20ου αιώνα; Απολάμβαναν την ίδια μαζική προβολή που με τους 
αγγλοσάξονες ομολόγους τους; Ο γαλλικός κινηματογράφος, κατά τα άλλα εξίσου 
γνωστός με τον αμερικανικό και διεθνώς δημοφιλής, αλλά και πιο «καλλιτεχνικός», 
δε διέθετε συχνά τα μέσα του σε παραγωγές ευρείας κατανάλωσης, αντίστοιχες των 
πολύχρωμων φαντασμαγορικών φιλμ του Hollywood. Τα κόμικς όμως φαίνεται ότι 
ακολούθησαν το αγγλοσαξονικό πρότυπο, προσαρμόζοντας το στα δικά τους εθνικά 
δεδομένα.  

Πράγματι, η παρούσα έρευνα ασχολήθηκε μόνο με ένα πολύ μηδαμινό της 
τεράστιας γαλλικής κομικής παραγωγής που αφορά τους πειρατές και τους 
κουρσάρους. Από τον κλασσικό Barbe-Rouge (1959-) και τις πειρατικές του 
περιπέτειες, έως τον αμερικανό κουρσάρο Black Crow (2009-), περνώντας από τον 
αξιωματικό του Royal Navy Bruce J.Hawker (1985-1996), τον πειρατή καπετάνιο 

                                                 
449 Villiers, Jean Bart, σ. V.  
450 Στο ίδιο. σ VIII. 
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Boney Boone, που ήθελε να γίνει ευγενής, στο φανταστικό De Cape et de Crocs  
(1995-2012) και τον ερωτύλο ζωγράφο Isaac le pirate (2001-2005), τα γαλλικά 
κόμικς ξεχειλίζουν από θαλασσινές περιπέτειες. Εντούτοις, η σαφώς σπανιότερη 
μετάφραση αυτού του πλήθους κόμικς, σε σχέση με τα αγγλόφωνα ομόλογα τους, τα 
καθιστά λιγότερο προσβάσιμα στο διεθνές αναγνωστικό κοινό.  

Από τις «μελέτες περίπτωσης» των τεσσάρων σειρών που σχολιάστηκαν στην 
παρούσα έρευνα εξάγονται ορισμένα συμπεράσματα και τίθενται κάποιοι 
προβληματισμοί που, παρά την αποσπασματικότητα τους, θα μπορούσαν να 
γενικευτούν με τη μελέτη πολλών από τις παραπάνω σειρές κόμικς. Ασφαλώς, τούτο 
απαιτεί βαθύτερη και διαχρονικότερη έρευνα και μεγαλύτερο χώρο από αυτόν που 
διαθέτει μια απλή μεταπτυχιακή εργασία. 

Μέσα από δυο σειρές της δεκαετίας του 1950 και δυο της νεότερη παραγωγής 
(των τελευταίων 30 ετών), παρατηρείται σοβαρή διαφοροποίηση στην απεικόνιση 
των γάλλων κουρσάρων, η οποία όμως έχει να κάνει και με το συγκείμενο της κάθε 
σειράς. Καθώς οι Jehan Pistolet και Le vieux Nic et Barbe-Noire είναι χιουμοριστικά 
κόμικς, αποτυπώνουν τους κουρσάρους με τρόπο περιπαικτικό και ανιστόρητο 
(Pistolet) ή αφελή και φανταστικό (vieux Nic). Αντίθετα, οι νεότερες σειρές 
L’épervier και Les pirates de Barataria ρέπουν προς μια ακραία ρεαλιστική 
απεικόνιση του φαινομένου. Αυτό δε σημαίνει απαραίτητα ότι δεν υπήρχαν 
ρεαλιστικές και ιστορικά ακριβείς σειρές κόμικς με κουρσάρους κατά τη Χρυσή 
Εποχή και, αντιστρόφως ότι δεν υπάρχουν κωμικά και ανιστόρητα κουρσάρικα 
κόμικς σήμερα. Όμως για να απαντηθεί αυτό το ερώτημα είναι απαραίτητη η 
προαναφερθείσα διεύρυνση του δείγματος. 

Ενδιαφέρον σημείο αποτελεί το γεγονός ότι τρεις στις τέσσερεις σειρές 
τοποθετούν τη δράση τους σε έναν αληθινό ιστορικό χωροχρόνο. Ο Jehan Pistolet 
τοποθετείται με ακρίβεια στη γαλλική Nantes, αλλά με τον αόριστο χρονικό 
προσδιορισμό «18ος αιώνας». Όμως οι άλλες δυο σειρές είναι απολύτως 
συγκεκριμένες. Οι περιπέτειες του L’épervier τοποθετούνται (για τους τόμους που 
σχολιάστηκαν εδώ) στον ευρύτερο κόλπο της Brest, στις αρχές του 1740 (αρχές του 
Πολέμου της Αυστριακής Διαδοχής), ενώ οι πρωταγωνιστές του Les pirates de 
Barataria εγκαταλείπουν τη La Rochelle, καταλήγουν στη New Orleans και 
περιπλέουν την ευρύτερη Καραϊβική, μεταξύ Απριλίου-Ιουνίου 1812 (παραμονές της 
ναπολεόντειας Εκστρατείας της Ρωσίας και του Αγγλοαμερικανικού Πολέμου).  

Ωστόσο, κι εάν οι περιπέτειες του Pistolet έχουν ως αφετηρία τη Nantes, οι 
ήρωες περιπλανιούνται σε εξωτικά νησιά κατοικημένα από ιθαγενείς με έντονη την 
αίσθηση των τουριστικών επιχειρήσεων ή δεισιδαίμονες κανιβάλους και σε ισπανικές 
νησιωτικές αποικίες, όπως τα (ελάχιστα σοβαρά ονομαζόμενα) νησιά 
Galalapalalagos. Ακόμη κι όταν ταξιδεύουν στην, κατά τα άλλα υπαρκτή, Αμερική ή 
την Αφρική, οι χώροι και τα ήθη παρουσιάζουν ελάχιστη ιστορικότητα, όπως 
συμβαίνει σε όλα τα κόμικς των Goscinny & Uderzo, τα οποία ωστόσο 
τοποθετούνται πάντα σε ένα συγκεκριμένο ιστορικό συγκείμενο. Αντιθέτως, ο 
κομικογράφος Remacle τοποθετεί τη δράση των ηρώων του σε τόπους εξολοκλήρου 
φανταστικούς, με παιδαριώδη ονόματα, όπως «νησιά Àladouze», «νησί της Morue», 
«New Oldchester στην κομητεία του Fixschusset», ενώ η χρονική τοποθέτηση της 
στο μεταίχμιο μεταξύ 17ου και 18ου αιώνα επιτυγχάνεται μόνο βάσει της 
εικονογραφίας του κόμικ. Το μόνο άλλο χρονικό σημείο αναφοράς του Le vieux Nic 
et Barbe-Noire είναι η βασιλεία του, εξίσου φανταστικού, Αυγούστου Γ´.  

Τι δοσοληψίες έχουν όμως οι κουρσάροι με τους άρχοντες τους σε αυτά τα 
κόμικς; Βάσει του στυλ κάθε σειράς αναπαρίστανται και οι σχέσεις κουρσάρων και 
εξουσίας. Ο προαναφερθείς Αύγουστος Γ´ εμφανίζεται ελάχιστα και περιστασιακά 
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στις σελίδες του Le vieux Nic et Barbe-Noire, όπου ουδείς εκ των πρωταγωνιστών 
είναι κουρσάρος. Ωστόσο, στο τέλος του άλμπουμ Στο στόμα του δράκου, 
αξιωματικοί του βασιλιά Αυγούστου απονέμουν χάρη στον πειρατή Μαυρογένη και 
παράσημο ανδρείας, συνοδευόμενο από τίτλο ευγενείας, όπως συνέβη με τον Jean 
Bart, τον Duguay-Trouin και τον Surcouf στην πραγματικότητα. Ο Pistolet από την 
άλλη, ξεκινά ως φαντασιόπληκτος και αυτόκλητος υπερασπιστής των συμφερόντων 
του βασιλέως, αλλά ερήμην αυτού! Καταφέρνοντας να συλλάβει τον πειρατή 
Πρασινογένη, ο Λουδοβίκος (μέχρι και το τελευταίο άλμπουμ αγνοούμε ποιος από 
όλους) τον χρίζει κουρσάρο, ωσάν ο τίτλος αυτός ήταν τιμητικός τίτλος, όπως του 
ιππότη. Κατά τα άλλα, όπως γράφτηκε στο αντίστοιχο κεφάλαιο, ο Pistolet και οι 
σύντροφοι του εκτελούν υπάκουα τις αποστολές που τους εμπιστεύεται ο βασιλιάς, 
όσο παράλογες και να είναι (κατάκτηση αποικιών, μεταφορά του απαραίτητου 
αφεψήματος από την Αμερική για να γιατρευτεί το ήπαρ του Βασιλέως ή πειραματική 
χρήση επαναστατικών εφευρέσεων).  

Τελείως αντίθετα, ο Yann de Kermeur, επιτυχημένος κουρσάρος στο 
L’épervier, φαίνεται να χαίρει της εύνοιας του Λουδοβίκου ΙΕ´, καθώς η φρεγάτα του 
εμφανίζεται να έχει εξοπλιστεί από τον ίδιο το βασιλιά. Στην περίπτωση του Les 
pirates de Barataria, οι γάλλοι κουρσάροι, που στις πρώτες σελίδες της ιστορίας 
σπάζουν τον βρετανικό κλοιό της La Rochelle, δηλώνουν ότι διαθέτουν lettre de 
course υπογεγραμμένο από τον ίδιο τον Αυτοκράτορα. Ωστόσο, η σχέση των 
κουρσάρων αδερφών Lafitte με την εξουσία είναι πολύ περιπλοκότερη, δεδομένου ότι 
το νομικό status τους δεν είναι ξεκάθαρο, όπως δεν είναι ξεκάθαρο και το status της 
Cartagena από την οποία ισχυρίζονται ότι έχουν λάβει lettres de marque. Στην 
αμερικανική πλευρά πάντως, ο κυβερνήτης της Louisiana σπεύδει να προσεταιριστεί 
τον Pierre Laffite και να κερδίσει τη στήριξη του κατά τον επικείμενο Αγγλο-
αμερικανικό Πόλεμο. Η σκηνή αυτή περιγράφει με αληθοφάνεια τις πιθανές ανη-
συχίες μιας κεντρικής εξουσίας που στερείτο μέσων ελέγχου και προστασίας του κρά-
τους σε καιρό πολέμου, όπως πραγματικά συνέβαινε με τις ΗΠΑ εκείνη την εποχή. 

Ο Pierre Laffite αποφεύγει να πάρει θέση στο δίλημμα εάν θα συνταχθεί με 
τις ΗΠΑ ή εάν, αντιθέτως, θα «πουληθεί» στους Βρετανούς, που του θέτει ο 
κυβερνήτης. Αυτή η σκηνή μας υπενθυμίζει ότι για να λειτουργήσουν οι κουρσάροι, 
χρειάζονται έναν επίσημα κηρυγμένο πόλεμο και εχθρούς. Ποιος είναι ο εχθρός και 
πως αναπαρίσταται στις σελίδες των γαλλόφωνων κόμικς; Θα περίμενε κανείς ότι ο 
κλασσικός «κακός» σε κουρσάρικες ιστορίες που έχουν γραφτεί από Γάλλους ή 
Βέλγους, θα ήσαν οι Βρετανοί. Κι όμως, οι σειρές που εξετάστηκαν εδώ, ελάχιστα 
αναφέρονται στους θαλασσοκράτορες Άγγλους.  

Στην περίπτωση του vieux Nic, η απουσία των Βρετανών είναι απόλυτα 
δικαιολογημένη: Οι ήρωες κινούνται σε φανταστικές χώρες, που προσομοιάζουν 
ιδιαίτερα με την Ευρώπη και ίσως τη Βόρεια Αμερική του 18ου αιώνα, αλλά ουδεμία 
σχέση έχουν με αυτές. Οι εχθροί που αντιμετωπίζει συνήθως ο πρωταγωνιστής είναι 
σατανικοί ή γελοίοι πειρατές, όπως ο συμπρωταγωνιστής του Μαυρογένης. Όταν 
γίνεται λόγος για πόλεμο και εχθροπραξίες, όπως στον τόμο Στο στόμα του δράκου, οι 
εχθροί του βασιλέως Αυγούστου Γ´, στρατηγοί και στρατιώτες ή ναύτες, φορούν τα 
ίδια εξεζητημένα ρούχα και συμπεριφέρονται όμοια με τους αντιπάλους τους στα 
πεδία των μαχών. Πρόκειται λοιπόν για μια φανταστική, αλλά χαρακτηριστική 
παρουσίαση του πολέμου κατά το 18ο αιώνα. 

Αντιθέτως, ο Jehan Pistolet εμπίπτει και πάλι στο σχήμα της παρωδίας των 
εθνικών ταυτοτήτων που τόσο αγαπούσαν οι δημιουργοί του. Οι Βρετανοί είναι 
άφαντοι από τις σελίδες των περιπετειών του και αντικαθίστανται από τους Ισπανούς 
και τους Πρώσους. Οι Ισπανοί, πρώην κυρίαρχοι των θαλασσών που διατηρούν 
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ακόμη όλη την κεντρική και νότια Αμερική στην κατοχή τους κατά το 18ο αιώνα, 
εμφανίζονται στο δεύτερο άλμπουμ, με τίτλο Κουρσάρος του Βασιλέως. Οι ήρωες, 
αναζητώντας τον θησαυρό του Βιολετή Κουρσάρου, καταλήγουν στο νησί Galala-
palalagos, όπου ισπανοί στρατιώτες, με τις κλασικές στολές που τους φανταζόμαστε 
πάντα (ρούχα 16ου αιώνα, κράνη τύπου morion και ξίφη rapier) τους συλλαμβάνουν 
με μια κίνηση και τους οδηγούν στον κυβερνήτη, έναν αξύριστο μυστακοφόρο 
καλοφαγά, τυποποιημένο μεσογειακό χαρακτήρα. Οι ντόπιοι οργανώνουν μια 
«φιέστα» και ταυρομαχίες, αναπαράγοντας όλα τα κλισέ που είχαν οι Γάλλοι της 
δεκαετίας του 1950 για την ισπανική κουλτούρα και διασκέδαση. Στον τόμο Ο 
κατάσκοπος, ο Ισπανός Γκρι Κορσάριο έχει επίσης μακριά σγουρά μαλλιά, λεπτό 
μούσι και έντονα χείλη, είναι λεπτός και λυγερός, όπως και όλοι οι ναύτες του. 
Αναρωτιέται κανείς εάν αυτή η τυπολογία δεν αντλείται και πάλι από τον 
κινηματογράφο και ειδικότερα από τις δημοφιλείς ταινίες του Zorro που γυρίζονταν 
σωρηδόν πριν και μετά τον Β´ Παγκόσμιο. Αντιθέτως, οι Πρώσοι, οι οποίοι ποτέ δεν 
είχαν ιδιαίτερες σχέσεις με τη θάλασσα, εμφανίζονται εδώ για να προσφέρουν για 
πρώτη φορά στον αναγνώστη την παρωδία της γερμανικής ταυτότητας, που τόσο 
λάτρευε ο σεναριογράφος René Goscinny (θα την επαναλάβει μερικά χρόνια 
αργότερα στις περιπέτειες του Oumpah-pah του ερυθρόδερμου, όταν αυτός θα 
διασταυρωθεί με τους Πρώσους που... εισβάλουν στην Αμερική και φυσικά στον 
τόμο Ο Astérix και οι Γότθοι). Οι Πρώσοι είναι όλοι γεροδεμένοι, έχουν ξυρισμένο 
κεφάλι και τσιγκελωτά μουστάκια και βαδίζουν πειθαρχημένα με το βήμα της χήνας 
ακόμη κι όταν κάνουν ρεσάλτο! Ο βασιλιάς τους απολαμβάνει ένα πιάτο ξινό λάχανο 
με λουκάνικα και ένα πελώριο ποτήρι μπύρα. Τέλος, η προφορά τους στα γαλλικά 
είναι ξεκαρδιστική και ανάγεται στα γαλλικά στερεότυπα του 19ου αιώνα.451 Για 
πολλοστή φορά, οι δημιουργοί του Jehan Pistolet εμπνεύστηκαν περισσότερο από το 
σινεμά και τα σύγχρονα τους πολιτισμικά cliché, παρά από την Ιστορία. 

Η περίπτωση του L’épervier είναι ιδιότυπη. Ενώ ο πρωταγωνιστής είναι 
κουρσάρος, δε διασταυρώνεται ποτέ με τους εχθρούς της Γαλλίας, αντιθέτως μάχεται 
τους προσωπικούς του εχθρούς που επιχειρούν να τον παγιδέψουν και να του 
χρεώσουν ένα φόνο που δεν διέπραξε. Στην περίπτωση του, ο εχθρός είναι ταξικός (ο 
μαρκήσιος de la Motte και οι σύμμαχοι του, που ανήκουν  στη μικρή τοπική 
αριστοκρατία) και η πλοκή των πρώτων τόμων της σειράς θα μπορούσε να 
αναγνωστεί ως απόπειρα ενός λαϊκού ανθρώπου με σκοτεινό παρελθόν να υπερβεί τα 
κοινωνικά στεγανά που του επιβάλλει η καθεστηκυία τάξη πραγμάτων για να 
κερδίσει πίσω το δίκιο του.  

Στο Les pirates de Barataria, η ταυτότητα του εχθρού δεν είναι σαφής, όπως 
σαφές δεν είναι και το νομικό status των αδερφών Laffite. Ισχυρίζονται ότι οι πρώην 
ισπανικές αποικίες τους έχουν χορηγήσει άδειες για κούρσο εναντίον των Ισπανών. 
Πράγματι, εμφανίζονται να κουρσεύουν ένα ισπανικό δουλεμπορικό, κρατώντας 
όμως την πρέζα για τους εαυτούς τους. Κατά τα άλλα, οι Βρετανοί δεν αποτελούν 
νόμιμες λείες, όσο δεν έχει κηρυχτεί ακόμη ο Αγγλοαμερικανικός Πόλεμος, αλλά η 
παρουσία της Artemis περιπλέκει τα πράγματα και έλκει το Royal Navy προς τους 
Lafitte. Ο βρετανός κατάσκοπος που φιλοδοξεί να αιχμαλωτίσει τη νόθα κόρη του 
Βοναπάρτη κινεί τα νήματα και φέρνει πολεμικά πλοία για να καταδιώξουν τα σκάφη 
των Lafitte, όπου επιβαίνει η πρωταγωνίστρια. Οι Βρετανοί παρουσιάζονται έτσι με 
άφθονα υλικά και τεχνικά μέσα, τα οποία κινητοποιούν άμεσα και γρήγορα, 
ενημερωμένοι άριστα από κατασκόπους ή/και προδότες, για να επιτύχουν το στόχο 

                                                 
451 Η λεγόμενη «accent tudesque» στα γαλλικά, συναντάται ακόμη και στους Τρεις Σωματοφύλακες του 
Dumas, διά στόματος ενός ελβετού μισθοφόρου του Λουδοβίκου ΙΓ´.  
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που πεισματικά επιδιώκουν, συνήθως στη θάλασσα. Ακόμη και εναντίον της 
επικίνδυνης, σεξουαλικά ακόρεστης και τελείως άτιμης πρώσου κατασκόπου, με την 
οποία ο βρετανός ομόλογος της αναγκάστηκε να συμμαχήσει για λίγο. Πρόκειται για 
μια φαινομενικά πιστευτή ιστορική αποτύπωση. 

Η σειρά Les pirates de Barataria, αποτυπώνοντας ρεαλιστικά τις αμφίσημες 
φιγούρες των αδερφών Laffite δίνει τροφή για πολλά περισσότερα σχόλια. Το 
γεγονός ότι ένας εκ των πρωταγωνιστών είναι γυναίκα και μάλιστα μιγάδα, θέτει 
ερωτήματα που άπτονται των σύγχρονων σπουδών φύλου και φυλής. Σε ό,τι αφορά 
τις υπόλοιπες γυναίκες, είναι απολύτως απούσες από τα κόμικς της Χρυσής Εποχής, 
και δεν αναφερόμαστε μόνο στις σειρές που μελετήθηκαν στην παρούσα εργασία. Ο 
νόμος της 16ης Ιουλίου 1949 «περί των εκδόσεων προοριζομένων για τους νέους» 
απαγόρευε ρητώς την ανάμιξη των φύλων, με αποτέλεσμα τα κόμικς της δεκαετίας 
του 1950-1960 να χωρίζονται σε αγορίστικα (που ήταν και η μεγάλη πλειοψηφία) και 
σε κοριτσίστικα. Ασφαλώς, μια ελάχιστη αληθοφάνεια επέβαλε την παρουσία 
γυναικών εδώ κι εκεί. Έτσι, στις ιστορίες του Jehan Pistolet (1952) συναντάμε τις 
γυναίκες ως κομπάρσους στη βασιλική αυλή των Versailles. Στον vieux Nic et Barbe-
Noire (1958) οι γυναίκες παρουσιάζονται ως μέλη του πληθυσμού του εκάστοτε 
λιμανιού. Αλλά μέχρις εκεί… 

Η «ενηλικίωση» των κόμικς κι η εκ των πραγμάτων κατάργηση της 
λογοκρισίας, στα τέλη της δεκαετίας του 1960, επέτρεψαν τη φυσιολογική 
ταυτόχρονη παρουσίαση αντρών και γυναικών στις σελίδες των εικονογραφημένων. 
Έτσι, όταν στην αρχή της πλοκής του L’épervier (1994), ο Yann συλλαμβάνεται στο 
χώρο της δολοφονίας του κόμη του Kermellec και οδηγείται κάτω από ένα δέντρο για 
να κρεμαστεί χωρίς δίκη, σώζεται μόνο με παρέμβαση της Agnès, εγγονής του 
δολοφονημένου, η οποία αποκτά ολοένα και σημαντικότερο ρόλο στους επόμενους 
τόμους της σειράς. Αργότερα, στην κρίσιμη καμπή της πλοκής, όπου ο δραπέτης 
Yann ανακαλύπτει ότι η φρεγάτα του έχει περάσει στα χέρια του διώκτη του, του 
μαρκήσιου de la Motte, και άρα δεν έχει που να καταφύγει, η νεαρή Marion, 
εργαζόμενη σε οίκο ανοχής –και μια από τις πολλές ερωτικές κατακτήσεις του 
όμορφου πρωταγωνιστή– τον βγάζει από τη δύσκολη θέση και το λιμάνι της Brest. 
Τόσο η Marion, όσο και η Agnès σκιαγραφούνται μεν ως αυθύπαρκτοι χαρακτήρες 
που συμμετέχουν και συμβάλουν στην πλοκή, όμως και οι δυο εξαρτώνται αρκετά 
και συνδέονται ερωτικά με τον πρωταγωνιστή, διαιωνίζοντας τα γνωστά, μάλλον 
σεξιστικά, κλισέ των κλασικών αναγνωσμάτων και ταινιών τέτοιου είδους: Όπως η 
Constance στους Τρεις Σωματοφύλακες (1844) ή η Consuelo στην ταινία The Crimson 
Pirate (1952) αποτελούν το απαραίτητο ρομαντικό στοιχείο στην ιστορία. 
Κινητοποιούν και επηρεάζουν τους ήρωες σε διάφορα σημεία της πλοκής, διατηρούν 
όμως τον ρόλο της damsel in distress. 

Στην περίπτωση των Les pirates de Barataria η θέση των γυναικών είναι 
σαφώς αναβαθμισμένη. Ο πρωταγωνιστικός ρόλος ανήκει στην Artemis Delambre, η 
οποία καταδιώκεται από μια σχεδόν νυμφομανή πρώσο κατάσκοπο, ικανότατη στο 
χειρισμό των όπλων. Το πρώτο άτομο από την πλευρά των Lafitte που συναντά ο 
αναγνώστης είναι η μιγάδα Catherine Villars. Αυτή και η αδερφή της συζούν με τους 
αδερφούς Lafitte. Εάν η αδερφή της κι ο Pierre Lafitte εμφανίζονται παντρεμένοι με 
παιδιά (οφείλουν να διατηρούν τη «βιτρίνα» μια κανονικής και τίμιας οικογένειας 
στην κοινωνία της New Orleans), η Catherine κι ο Jean Lafitte εμφανίζονται ως ένα 
ζευγάρι σε ελεύθερη συμβίωση. Τόσο ελεύθερη μάλιστα που η Catherine αποπλανεί 
με δόλο τη νεαρή Artemis, στο δεύτερο τόμο. Ας μην ξεχνάμε ότι η σειρά ξεκίνησε 
να εκδίδεται στα 2009 και, βάσει του ρεαλισμού της, απευθύνεται υποχρεωτικά σε 
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ενήλικο κοινό. Συνεπώς, η παρουσίαση γυμνών και μάλιστα ομοφυλοφιλικών 
σκηνών μεταξύ γυναικών δεν αποτελούν τόσο μεγάλη έκπληξη. 

Το ίδιο συμβαίνει και με το γεγονός ότι η Catherine είναι μιγάδα. Ποια η θέση 
των αλλόφυλων στα γαλλικά κουρσάρικα κόμικς; Τα γαλλικά κόμικς απεικόνιζαν 
ήδη από τον Μεσοπόλεμο αλλοεθνείς φυλές, όπως Αφρικανούς, Ινδιάνους ή 
Κινέζους. Ο Tintin συναντήθηκε διαδοχικά με όλους αυτούς τους πληθυσμούς, 
μεταξύ 1931-1936, ενώ ο αφρικανός Baba, ο σκοπός στο κατάρτι του πειρατικού 
πλοίου που πάντα βυθίζουν ο Astérix κι ο Obélix (1959), αποτελεί μια από τις 
δημοφιλέστερες έγχρωμες φιγούρες των γαλλικών κόμικς. Ωστόσο, όλες αυτές οι 
απεικονίσεις αποτελούσαν είτε καθαρά ρατσιστικές αποικιοκρατικές αποτυπώσεις, 
απολύτως συμβατές με την εποχή τους (η ιστορία Ο Τεντεν στο Κονγκό δημοσιεύτηκε 
στα 1931, μεσούσης της βελγικής αποικιοκρατίας, από τις πλέον βίαιες και 
απάνθρωπες που βίωσε η Αφρική), είτε παρωδίες των ρατσιστικών αυτών 
στερεοτύπων (όπως ο προαναφερθείς Baba, που αδυνατεί να προφέρει το «ρ», κλισέ 
που απέδιδε την ανικανότητα των αφρικανών να «μιλήσουν κανονικά»).  

Ο Jehan Pistolet δημοσιεύτηκε κατά τη Χρυσή Εποχή, οπότε τα στερεότυπα 
αυτά ήσαν ισχυρότατα. Ωστόσο, θέτοντας τη δράση στη Nantes του 18ου αιώνα, σε 
ένα αυστηρώς λευκό περιβάλλον και μάλιστα κουρσάρικο, δηλαδή στρατολογημένο 
επιτόπου από τον ντόπιο πληθυσμό, δεν χωρούσαν αλλοεθνείς στο πλήρωμα του 
Pistolet. Αντιθέτως, η συγκυριακή επαφή με τους αφρικανούς ιθαγενείς, στους τρεις 
πρώτους τόμους της σειράς, και τους Ινδιάνους, στον τέταρτο τόμο, αποτελούν την 
απόλυτη παρωδία των ευρωπαϊκών αποικιακών στερεοτύπων της εποχής, για τους 
«νέγρους» και τους «κοκκινομούρηδες». Στο άλμπουμ Ο κατάσκοπος, οι ήρωες 
συναντούν στην Αφρική «εκπολιτισμένους» ιθαγενείς με ευγενικότερους τρόπους 
από αυτούς του Pistole, οι οποίοι τρομοκρατούνται από τους αληθινά αγροίκους 
ισπανούς και πρώσους κουρσάρους, και μόνο η βοήθεια των Μιαμ-Μιαμ, που 
αντιθέτως επιμένουν στα πατροπαράδοτα έθιμα της ανθρωποφαγίας μπορεί να σώσει 
τους ήρωες. Οι δε Ινδιάνοι, στον τόμο Στην Αμερική, εμφανίζονται ως παιδιά, 
(υπενθυμίζοντας το μύθο του «αγαθού άγριου» του Rousseau), ως ταραξίες που 
λεηλατούν τις πόλεις των λευκών και τους παίρνουν τα σκαλπ, διότι έχουν ένα κύρος 
και μια φήμη που πρέπει να προστατεύσουν. Όμως, η φυλετική και πολιτισμική 
παρωδία στο σύνολο του έργου των Goscinny & Uderzo, από τον Pistolet έως και τον 
Astérix, απαιτεί μια ολόκληρη επιστημονική έρευνα από μόνη της  

Στην περίπτωση των vieux Nic et Barbe-Noire, όπου πρωταγωνιστούν 
πειρατές, θα περίμενε κανείς να συναντήσει ευκολότερα αφρικανούς ως μέλη των 
διαφόρων πειρατικών πληρωμάτων. Εντούτοις, το κόμικ αυτό απευθυνόταν σε μικρές 
ηλικίες και η λογοκρισία, που καραδοκούσε, σίγουρα δεν θα έβλεπε με θετικό μάτι 
την παρουσία εγχρώμων σε ένα παιδικό εικονογραφημένο. Η απόλυτη απουσία τους 
λοιπόν δεν εκπλήσσει. Υπενθυμίζεται επίσης ότι σχολιάζονται ιστορίες που 
διαδραματίζονται σε φανταστικό χωροχρόνο. Αντιθέτως, όπως και στην περίπτωση 
του Jehan Pistolet, εμφανίζονται πότε-πότε ιθαγενείς σε διάφορα εξωτικά νησιά, οι 
οποίοι, όπως κι οι Ινδιάνοι των Goscinny & Uderzo φέρονται σαν μικρά παιδιά. 

Στη ρεαλιστική πλευρά των κόμικς, το L’épervier διαδραματίζεται σε ένα 
ευρωπαϊκό κουρσάρικο λιμάνι του 18ου αιώνα, οπότε οι αφρικανοί απουσιάζουν 
πλήρως, όπως κι από το πλήρωμα του Pistolet.   

Αντιθέτως αναφερθήκαμε ήδη στην παρουσία της μιγάδας Catherine, στο Les 
pirates de Barataria. Η ευκολία με την οποία εντάσσεται αυτή η έγχρωμη φιγούρα 
στην κοινότητα της Barataria, όπως κι η προαναφερθείσα έλλειψη taboo και η 
σεξουαλική ελευθεριότητα της, συνάδουν με την ελευθερία που επικαλούνται οι 
κάτοικοι της, στις αρχές του δεύτερου τόμου. Μια ελευθερία-κληροδότημα της 
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θρυλικής πειρατικής «Αδελφότητας της Ακτής», η οποία αποτελούνταν και από 
αφρικανούς δραπέτες σκλάβους (χιλιάδες μαύροι μεταφέρονταν επί αιώνες στις 
Αμερικές για να επανδρώσουν τις φυτείες και τα ορυχεία). Βεβαίως, η επίκληση της 
«Αδελφότητας» προκαλεί σύγχυση ως προς το status τους: Είναι τελικά κουρσάροι ή 
πειρατές; Το υπαρκτό αυτό ζήτημα τέθηκε συχνά από τους ίδιους τους 
πρωταγωνιστές του κόμικ και αναλύθηκε ήδη αρκετά. Απομένει να τεθεί το πως 
αντιμετωπίζεται το ζήτημα της διάκρισης πειρατή από κουρσάρο εκτός των illustrés, 
δηλαδή στην ίδια τη γαλλική κοινωνία.  

Αναλύθηκε ήδη εξοντωτικά ότι ο πειρατής διαφέρει ριζικά από τον κουρσάρο 
και φαίνεται ότι αυτή τη διάκριση είχαν εμπεδώσει τόσο ο Remacle όσο κι ο Pellerin. 
Οι δημιουργοί των pirates de Barataria επίσης γνωρίζουν το διαχωρισμό, ασχέτως 
εάν οι ίδιοι οι ήρωες έχουν κάποια αμφιβολία. Αντιθέτως οι Goscinny & Uderzo 
συγχέουν συστηματικά τους δυο όρους. Όμως, όπως τονίστηκε στο σχετικό 
κεφάλαιο, αυτό είχε να κάνει με τη διάθεση τους να παρωδήσουν ένα ολόκληρο 
κινηματογραφικό είδος, παρά την ίδια την ιστορική πραγματικότητα.452 Όπως συνέβη 
αργότερα και με τον Astérix, οι δημιουργοί αυτοί εμπνέονταν θεματικά και 
εικονογραφικά περισσότερο από την φαντασμαγορική κινηματογραφική παραγωγή 
της εποχής τους παρά από την Ιστορία καθ’ αυτή. Και αυτή η κινηματογραφική 
παραγωγή δεν ήταν άμοιρη ευθυνών για τη σύγχυση πειρατών και κουρσάρων στις 
συνειδήσεις του κοινού: Η κωμική περιπέτεια The Crimson Pirate (1952, σύγχρονη 
του Jehan Pistolet), με τον Burt Lancaster στο ρόλο του επώνυμου πειρατή, είχε 
εσφαλμένα μεταφραστεί στα γαλλικά ως Le corsaire rouge,453 αποδεικνύοντας ότι η 
μαζική κουλτούρα της εποχής μετέφερε εσφαλμένες ιστορικές εντυπώσεις. Εκτός 
όμως από τον κινηματογράφο, σημειώθηκε και η ευθεία έμπνευση από την κλασική 
πειρατική λογοτεχνία, όπως Το νησί των θησαυρών του Stevenson.  

Το ίδιο ισχύει έως ένα σημείο και για τους ήρωες του Remacle. Όπως 
γράφτηκε, η ιστορία Η ανταρσία της Ζωηρούλας (1962) παραπέμπει στην Ανταρσία 
του Bounty, αμερικανική παραγωγή της εποχής με πρωταγωνιστή τον Marlon Brando. 
Μάλιστα, καθώς οι περιπέτειες των vieux Nic et Barbe-Noire είναι δηλωμένα 
πειρατικές, ο κομικογράφος θα αντλούσε από το σινεμά ακόμη πιο ελεύθερα, 
ακολουθώντας την ίδια δημιουργική διαδικασία με τους Goscinny & Uderzo. 
Ωστόσο, η στόχευσή του σε ένα ανήλικο κοινό καθιστούσε τις «διακειμενικές 
αναφορές» του, μεταξύ κόμικς και κινηματογράφου, μάλλον άτοπες. Έτσι, η σειρά 
αυτή παρέμενε σε ένα επιφανειακό χιούμορ, «πρώτου βαθμού», χωρίς βαθύτερα ή 
κρυμμένα αστεία, οπότε είναι μάλλον δύσκολο να ανιχνευθούν περισσότερα 
υπονοούμενα που να παραπέμπουν ευθέως στο σινεμά ή την κλασική λογοτεχνία. Το 
μόνο σίγουρο είναι ότι ο Remacle δεν εμπνεόταν ευθέως από ακριβή ιστορικά 
δεδομένα. Το σύμπαν που δημιούργησε ήταν τελείως φανταστικό.  

Η περίπτωση του L’épervier είναι λίγο ιδιάζουσα. Εκ πρώτης όψεως, ο 
δημιουργός εμπνέεται από μια ακριβέστατη και λεπτομερή ιστορική τεκμηρίωση, την 
οποία οφείλει στον ιστορικό Alain Boulaire και το ναυτικό αρχαιολόγο Jean 
Boudriot, τους οποίους ευχαριστεί στις πρώτες σελίδες κάθε τόμου της σειράς. 
Πράγματι, σημειώθηκε νωρίτερα ότι η ακρίβεια των αναπαραστάσεων, λεκτικών και 
εικονογραφικών, της ιστορικής πραγματικότητας είναι εντυπωσιακή και η 
αμφισβήτηση τους αδύνατη. Οπότε, οποιαδήποτε προσπάθεια ανίχνευσης αναφορών 
στον κινηματογράφο ή την πειρατική λογοτεχνία κρίνεται άτοπη. Ωστόσο, η 
ιδιαιτερότητα αυτού του κόμικ έγκειται στο ότι εμπνέεται από ένα άλλο κόμικ! Όπως 

                                                 
452 Goscinny & Uderzo, Jehan Pistolet, σ. 8. 
453 Ory, ó.π., σ. 151-153 & 162.  
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γράφτηκε στο σχετικό κεφάλαιο, ο Patrice Pellerin είχε φιλοτεχνήσει ορισμένα από 
τα τελευταία άλμπουμ, που εκδόθηκαν στα τέλη του 1980, της ρεαλιστικής 
πειρατικής σειράς Barbe-Rouge (Κοκκινογένης). Μετά το θάνατο του Charlier, 
σεναριογράφου της σειράς, ο Pellerin προτίμησε να την εγκαταλείψει και να 
δημιουργήσει μια εξολοκλήρου νέα ρεαλιστική σειρά αντίστοιχης θεματολογίας. Ο 
Barbe-Rouge ήταν προϊόν της δεκαετίας του 1950 και διατηρούσε πολλούς κώδικες 
αλλά και σεναριακά προβλήματα-σημάδια της λογοκρισίας εκείνης της περιόδου. 
Έτσι ο Pellerin δημιούργησε το L’épervier, μια σύγχρονη και πιο σύγχρονης 
προσέγγισης σειρά κόμικς, η οποία όμως ταυτιζόταν τυπολογικά σε κάποια σημεία με 
τον Barbe-Rouge, ειδικά στη διαμόρφωση των χαρακτήρων των πρωταγωνιστών. 

Αντιθέτως, παρά τα όποια χρονολογικά ιστορικά ατοπήματα, οι pirates de 
Barataria κινούνται σ’ ένα απολύτως ιστορικό πλαίσιο και εμπνέονται μόνο από 
αυτό. Όπως και στην περίπτωση του L’épervier, η πρόσφατη αυτή σειρά φαίνεται να 
έχει εγκαταλείψει την άντληση έμπνευσης από τον κινηματογράφο ή την κλασική 
λογοτεχνία. Αυτό είναι εύλογο, καθώς το πειρατικό κινηματογραφικό είδος πέθανε 
σχεδόν οριστικά μετά τη δεκαετία του 1970. Έκτοτε, ελάχιστες πειρατικές ή ναυτικές 
ταινίες γυρίστηκαν, όπως το Cutthroat Island (1995), το Master and Commander: 
The Far Side of the World (2003) και οι γνωστοί Pirates of the Caribbean (2003-) 
που επιχείρησαν να αναβιώσουν το είδος. Συνεπώς, οι δημιουργοί αυτών των, ούτως 
ή άλλως, ρεαλιστικών σειρών, επικεντρώθηκαν σε μια έγκυρη ιστορική τεκμηρίωση 
για να συγγράψουν και να εικονογραφήσουν τις ιστορίες που ήθελαν να αφηγηθούν.  

Το τελευταίο ερώτημα που απομένει είναι γιατί οι δημιουργοί κόμικς 
επιλέγουν να ασχοληθούν με τους γάλλους κουρσάρους. Πρόκειται για ένα ερώτημα 
που μόνο με προσωπικές συνεντεύξεις των ίδιων των ενδιαφερομένων θα μπορούσε 
να απαντηθεί. Η παρούσα έρευνα, αποσπασματική και μερική καθώς είναι, μπορεί να 
δώσει μόνο εξίσου αποσπασματικές απαντήσεις. Οι Goscinny & Uderzo επέλεξαν 
αυτό το θέμα, επειδή απλώς τους φαινόταν γόνιμο για την παραγωγή άφθονων 
αστείων, διότι ως σκοπό είχαν τη διασκέδαση και το γέλιο του αναγνώστη. Ο Patrice 
Pellerin, όπως γράφτηκε παραπάνω, δημιούργησε αυτή σειρά για να συνεχίσει να 
παράγει κόμικς ναυτικής θεματολογίας (που προφανώς τον ικανοποιούν 
καλλιτεχνικά), αλλά χωρίς τις αγκυλώσεις μιας άλλη εποχής που του επέβαλλε η 
σειρά Barbe-Rouge. Αντιθέτως, δε γνωρίζουμε με ποιο σκεπτικό δημιούργησαν τα 
δικά τους κόμικς οι Marcel Remacle και οι Marc Bourgne & Franck Bonnet. 

Σε τελική ανάλυση, όλα τα παραπάνω θέτουν τον προβληματισμό της 
πρόσληψης των κόμικς γενικώς. Ας μην ξεχνάμε ότι δεν πρόκειται για ακριβή 
ιστορικά τεκμήρια, μα για καλλιτεχνικές δημιουργίες, οι οποίες πρέπει να 
αναγνωστούν υπό το πρίσμα της εποχής που τις παράγει και όχι υπό το πρίσμα της 
εποχής στην οποία αναφέρονται. Συνεπώς, οι χρονολογικές αποκλίσεις και οι 
ιστορικές ανακρίβειες είναι απολύτως θεμιτές. Αυτός όμως είναι ένας άλλος 
προβληματισμός, που άπτεται της θεωρίας της Τέχνης και της κοινωνιολογίας.   
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1 – Letters of marque 
 

 
 
Γαλλική commission en guerre, ή, κοινώς lettre de marque της δεκαετίας του 1740, 
που εκδόθηκε από τον Ναύαρχο της Γαλλίας, Δούκα de Penthièvre, νόθο εγγονό του 
Λουδοβίκου ΙΔ´. 
 

 
 
Σημερινό αντίγραφο βρετανικού letter of marque της εποχής του Γεωργίου Β´ της 
Μεγάλης Βρετανίας. 
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2 – Τύποι πλοίων 
 

2.I – Για παράκτιο ή «μικρό κούρσο» 
 

 
 
Σύγχρονη μακέτα κωπήλατης λέμβου (γαλλ. chaloupe) με τέσσερα λιθοβόλα και ένα 
κανόνι. Αυτό το πλεούμενο ήταν μια έυκολη, γρήγορη και φτηνή λύση, για τους 
μικρούς εφοπλιστές αλιευτικών που μεταστρέφονταν στο παράκτιο κούρσο. 
 

 
 
Γκραβούρα εποχής που αναπαριστά Το ξεφτέρι, ιστιοφόρο διπλή λέμβο (γαλλ. double 
chaloupe), που έδρασε ως κουρσάρικο στα 1746. Φαίνεται να είναι οπλισμένη με τρία 
έως πέντε κανονιά. 



101 
 

 
 
Γκραβούρα εποχής που απεικονίζει δυο ιστιοφόρες barques longues, οπλισμένες με 
10 περίπου κανόνια. Αποτελούσαν την επόμενη «κλάση», μετά τις λέμβους, για το 
παράκτιο κούρσο. 

 
 
Η Όμορφη, γαλλική barque longue του 1684, οπλισμένη με έξι πυροβόλα και οκτώ 
λιθοβόλα. 
 
 



 

 

 
Σημερινό σχέδιο που αναπαριστά ένα μπριγκαντινί, δικάταρτο ιστιοφόρο, 
συνηθισμένη επιλογή μεσαίου 
18ο αιώνα. 
 

 
Γκραβούρα εποχής που απεικονίζει ο
1677, μεγαλύτερο από το μπριγκαντίνι και λιγότερο κομψό από την λίγο μεγαλύτερη 
φρεγάτα. 
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2.II – Για κλασικό κούρσο 

Σημερινό σχέδιο που αναπαριστά ένα μπριγκαντινί, δικάταρτο ιστιοφόρο, 
συνηθισμένη επιλογή μεσαίου εκτοπίσματος για το κλασικό κούρσο, κατά τον 17

Γκραβούρα εποχής που απεικονίζει ολλανδικό φλούιτ (vliet όπως αναγράφεται) του 
1677, μεγαλύτερο από το μπριγκαντίνι και λιγότερο κομψό από την λίγο μεγαλύτερη 

 

Σημερινό σχέδιο που αναπαριστά ένα μπριγκαντινί, δικάταρτο ιστιοφόρο, 
εκτοπίσματος για το κλασικό κούρσο, κατά τον 17ο και 

 

όπως αναγράφεται) του 
1677, μεγαλύτερο από το μπριγκαντίνι και λιγότερο κομψό από την λίγο μεγαλύτερη 
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Σύγχρονη ανακατασκευή του Etoile du Roy, μαλουίνικης κουρσάρικης φρεγάτας του 
1745. Εκτόπισμα 310 τόνοι, 230 άντρες και 20 κανόνια. Στο μεσαίο κατάρτι ανεμίζει 
η σημαία της πόλης του Saint-Malo. Φρεγάτες αυτού του εκτοπίσματος ήσαν η 
συχνότερη και καλύτερη επιλογή για τα κλασικό κούρσο. 
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2.III– Για το ωκεάνιο κούρσο 
 

 
 
Σύγχρονη ανακατασκευή της Hermione στο λιμάνι της Brest. H Hermione ήταν βαριά 
φρεγάτα του γαλλικού Βασιλικού Ναυτικού (1779-1793), κλάσης Concorde, 
εκτοπίσματος άνω των 1000 τόνων, με οπλισμό 26-34 κανόνια. Μετέφερε τον La 
Fayatte στις ΗΠΑ στα 1780, για να συμμετάσχει στον Πόλεμο της Ανεξαρτησίας. 
Πολεμικά σκάφη του Marine Royale όπως αυτό ενοικιάζονταν από τους γάλλους 
μονάρχες σε μεγάλες κουρσάρικες εταιρίες με ιδιαίτερα φιλόδοξους υπερωκεάνιους 
στόχους, όπως η εκστρατεία του Rio, υπό τις διαταγές του Duguay-Trouin (1711). 
 

 
 

Γαλλική βαριά φρεγάτα με 40 κανόνια, τέλη του 18ου αιώνα. Άλλο ένα δείγμα βαρέως 
σκάφους του Marine Royale. Έργο του Antoine Roux (1765–1835). 
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2.IV – Η σύλληψη του Kent από τον Surcouf  
 

 
 

Combat de la Confiance, commandée par Robert Surcouf, et du Kent, le 7 octobre 
1800, του γάλλου ζωγράφου και πρώην κουρσάρου Ambroise-Louis Garneray (1783-
1857). 
 

 
 

Γκραβούρα του γάλλου χαράκτη Auguste Trichon (1814-1898). 
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2.V – Le Renard, κουρσάρικο cutter του Surcouf 
 

 
 

 
 

Εκτόπισμα: 70 τόνοι. Οπλισμός: 4 4λιβρα κανόνια & 10 8λιβρες carronades. 
Πλήρωμα: 46 άντρες, κατά τη θρυλική μάχη του εναντίον του βρετανικού Alphéa. 
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3 – Οπλισμός πλοίου και προσωπικού 
 

3.I – Κανόνια 
 

 
 

Εξάλιβρο κανόνι σε ξύλινο κιλλίβαντα. Σύγχρονη ανακατασκευή. Τα εξάλιβρα 
κανόνια ήσαν μια συνηθισμένη επιλογή για τον εξοπλισμό κουρσάρικων, καθώς ήσαν 
αρκετά μικρά, ώστε να μην καταλαμβάνουν πολύ χώρο, αλλά είχαν αρκετή ισχύ 
πυρός. 
 

 
 

Δωδεκάλιβρο κανόνι στην κάτω γέφυρα της ανακατασκευασμένης Hermione. Ως 
βαριά φρεγάτα του Ναυτικού έφερε βαρύτερα πυροβόλα, σε κόκκινους κιλλίβαντες, 
όπως συνηθιζόταν στου γαλλικό πολεμικό ναυτικό. 
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Βρετανική carronade των 18 λιβρών, κατασκευής 1779. Ο ειδικός συρόμενος 
περιστρεφόμενος κιλλίβαντας της επέτρεπε θεωρητικά να βάλει σε ακτίνα 360°. 
Ωστόσο τα βαρέα βλήματα της είχαν μικρό βεληνεκές και μικρότερη ταχύτητα, λόγω 
του κοντού μήκους της κάνης της. 
 

 
 

Carronade των 68 λιβρών, στο κατάστρωμα της ανακατασκευασμένης ναυαρχίδας 
του Nelson, HMS Victory. Οι carronades έβαλλαν βλήματα 12, 18, 24, 32 και 68 
λιβρών, ωστόσο το εικονιζόμενο πυροβόλο σπάνια φορτωνόταν σε πλοία, λόγω 
μεγέθους. Το Victory ήταν το μόνο που έφερε 68λιβρες carronades στο Trafalgar. 
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Λιθοβόλο (γαλλ. pierrier, αγγλ. swivel gun), στερεωμένο στην κουπαστή πλοίου. 
Παρά το όνομα τους, τα συγκεκριμένα antipersonnel guns δεν έβαλλαν απαραιτήτως 
πέτρινα βλήματα, αν και σίγουρα χρησιμοποιούσαν τέτοια, στις απαρχές τις ύπαρξης 
τους. Το μικρό τους μέγεθος και η ακτίνα δράσης 360° τα καθιστούσε εξόχως 
εύχρηστα σε μάχη εκ του σύνεγγυς. Κάτω: Σχεδιαστική αναπαράσταση παλαιότερου 
τύπου οπισθογεμούς λιθοβόλου. 
 

 



110 
 

3.II – Είδη βλημάτων 
 
Εκτός από τις κανονικές, στρόγγυλες σιδερένιες οβίδες, που σκοπό είχαν να 
τρυπήσουν το σκαρί του πλοίου ή να σκοτώσουν οποιονδήποτε βρισκόταν στην 
πορεία τους, ένα κανόνι μπορούσε να ρίξει και άλλα βλήματα. Ανάλογα με τη ζημιά 
που ήθελε να κάνει στον αντίπαλο, ένα κανόνι μπορούσε να βάλει μύδρους: Καρφιά ή 
άλλα μεταλλικά αντικείμενα που με την έκρηξη του κανονιού πετάγονταν προς όλες 
τις κατευθύνσεις, τραυματίζοντας και σκοτώνοντας πλήθος εχθρών σε μεγάλη ακτίνα.  
 

 
 

Εάν το πυροβόλο στόχευε στην καταστροφή αντενών, ιστίων και σκοινιών προς 
ακινητοποίηση του εχθρικού σκάφους, θα έριχνε μια bar-shot ή chain-shot, όπως στις 
παραπάνω εικόνες, η οποία θα έκοβε και θα έσκιζε στο πέρασμα της όλα τα 
παραπάνω αντικείμενα. 
 

                                                                      
     
      
Για να επιτύχει ένα μικτό αποτέλεσμα, 
εναντίον ανθρώπων αλλά και ιστίων, 
μπορούσε να χρησιμοποιήσει grapeshot, 
την γόμωση διασποράς της διπλανής 
εικόνας. 
Σε κάθε περίπτωση, δεδομένων των 
τακτικών στόχων των κουρσάρων, δηλ. τη 
σύλληψη του εμπορικού πλοίου με όσο 
λιγότερές ζημιές γίνεται, προτιμούνταν 
πάντα η ακινητοποίηση της πρέζας, διά της 
αχρήστευσης των πανιών της ή του 
πηδαλίου της. 
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3.III – Φορητά όπλα 
 

 
Ένα από τα πρώτα αντικείμενα που μπορούσε 
να χρησιμοποιήσει το πλήρωμα ενός 
κουρσάρικου του 18ου αιώνα για 
ακινητοποιήσει έναν αντιστεκόμενο εχθρό, 
ήσαν οι grenades, χειροβομβίδες: Μεταλλικές 
σφαίρες γεμάτες μπαρούτι, που άναβαν με 
ειδικό φυτίλι. Οι χειροβομβίδες ρίχνονταν στο 
εχθρικό κατάστρωμα ή τις γέφυρες και 
έσκαγαν μεταξύ των εχθρών, τραυματίζοντας 
σοβαρά πολλούς και προκαλώντας σύγχυση 
και πανικό. 
 

 

 
 
Την ίδια στιγμή, κουρσάροι που ήσαν καλοί στο σημάδι, θα πυροβολούσαν από τα 
ξάρτια και τα κατάρτια με τουφέκια, όπως το εικονιζόμενο, προϊόν του εργοστασίου 
κατασκευής όπλων της Tulle, το οποίο προμήθευε με τουφέκια το γαλλικό Marine 
Royale, για όλη τη διάρκεια του 18ου αιώνα. 

 

 
 

Το παραπάνω εικονιζόμενο τρομπόνι ήταν κοντόκανο μουσκέτο με κάνη σαν χωνί, 
που γέμιζε εύκολα και γρήγορα με πλειάδα μικρών βλημάτων, ικανών να 
σταματήσουν ένα πλήθος εχθρών που επιτίθονταν (όπως ακριβώς και τα λιθοβόλα 
κανονάκια). Δεδομένου ότι είχε κοντύτερη κάνη, ευκολότερο γέμισμα και 
μεγαλύτερη ακτίνα δράσης από ένα ευθύβολο μουσκέτο, χρησιμοποιούταν ευρύτατα 
από τους ναύτες όλων των κουρσάρικων, πειρατικών ή πολεμικών πλοίων. 
 

Για κοντινές αποστάσεις, όλοι οι ναυτικοί 
χρησιμοποιούσαν πιστόλες, όπως η 
βρετανική ναυτική πιστόλα του 18ου αιώνα 
της διπλανής εικόνας. Αφού είχε 
πυροβολήσει, μπορούσε πάντα να 
χρησιμοποιηθεί ως ρόπαλο, για αυτό και η 
άκρη της λαβής είχε μεταλλική επένδυση.  
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Όταν ερχόταν η ώρα του 
ρεσάλτου και της μάχης σώμα 
με σώμα, χρησιμοποιούνταν 
όλα τα διαθέσιμα όπλα ή 
εργαλεία: Το διπλανό ναυτικό 
τσεκούρι, εκτός από εργαλείο 
κοπής σκοινιών και 
πλανίσματος ξύλων, καθίστατο 
και τρομερό αγχέμαχο όπλο στα 
κατάλληλα χέρια. 
 

 
 

 

 
 

Το κατ’ εξοχή αγχέμαχο όπλο του ρεσάλτου όμως ήταν η σπάθα (γαλλ. sabre 
d’abordage, αγγλ. cutlass), κοντή και με φαρδιά μονόκωπη λεπίδα. Ο επιτιθέμενος 
κουρσάρος που πηδούσε από το ένα στενό κατάστρωμα στο άλλο, δεν είχε τον 
απαραίτητο χώρο για μεγάλες φιγούρες ξιφομαχίες, όπως οι ευγενείς που 
ξιφομαχούσαν σε ανοιχτούς χερσαίους χώρους. Επιπλέον, σκοπός του ήταν να 
καταφέρει όσο πιο σαρωτικά χτυπήματα γινόταν στον αντίπαλο. Κατάλληλη για 
αυτές τις περιστάσεις λοιπόν, ήταν μόνο η βαριά και φαρδιά λεπίδα της σπάθας. 
Επάνω, σπάθα του γαλλικού Marine Royale και κάτω κουρσάρικη ή πειρατική 
σπάθα.  
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4 – Σελίδες κόμικς 
 

4.I – Jehan Pistolet  
 

 
 
Η πρώτη εμφάνιση του Jehan Pistolet, φαντασιόπληκτου παραγιού σε πανδοχείο της 
Nantes. Για την ακρίβεια, ο ήρωας δεν φαίνεται καν, καθώς κρύβεται από το γιγάντιο 
ανάγνωσμα του «Πειρατικές Ιστορίες».  
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Ένας απατεώνας πειρατής πουλά ένα πλεούμενο ναυάγιο ως παλιό κουρσάρικο (που 
μόλις είχε κερδίσει κλέβοντας στα χαρτιά) στους ήρωες για μια χούφτα νομίσματα. 
Συλλαμβάνεται, δυο καρέ αργότερα από τη χωροφυλακή του Βασιλιά.  
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Το βαρέλι γεμάτο μπαρούτι αποδεικνύεται ότι είχε μέσα μόνο πιπέρι! Η βολή του 
Pistolet ρίχνει πιπέρι στη μύτη του τρομερού Πρασινογένη και οι ήρωες εφευρίσκουν 
έτσι τα δακρυγόνα!  
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Ο Pistolet «χρίζεται» κουρσάρος από τον ίδιο τον Βασιλέα. 
 

 
Ο Pierrot ανακαλύπτει το σχέδιο ανταρσίας του Αρθούρου Αλμυρονέρη, κρυμμένος 
κατά λάθος μέσα σε ένα βαρέλι, ακριβώς όπως κι ο Jim Hawkins στο Νησί των 
Θησαυρών του R. L. Stevenson. 

 
Παρωδία φορολόγησης των κουρσάρων: Μετά την αφαίρεση όλων των εισφορών 
που επιβάλλονται στους κουρσάρους, από ένα ολόκληρο σεντούκι γεμάτο χρυσά 
νομίσματα, ο πρωταγωνιστής καταλήγει με ένα μόνο νόμισμα. 
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Η «αυτού μαζεστάδ, ελ Ρέυ» της Ισπανίας ζητά από τον Γκρι Κορσάριο, 
καταδικασμένο στην κρεμάλα, να βρει και να κατακτήσει μια αποικία στο όνομα του. 
Σε αντάλλαγμα, του προσφέρει βασιλική χάρη και τιμές (όμως όχι και τόσα 
χρήματα). 
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Ο βασιλιάς της Πρωσίας ζητά από τον Λευκό Γκουρζάρο, καταδικασμένο σε 
αποκεφαλισμό, να κατακτήσει την αποικία που θα στήσουν στην Αφρική οι Γάλλοι ή 
οι Ισπανοί, με αντάλλαγμα τη βασιλική χάρη.  
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Ο Pistolet και οι φίλοι του συναντούν τον ιθαγενή βασιλιά Αλφρέδο, ο οποίος 
αναρωτιέται εάν πρέπει να κρατήσει τους εξερευνητές ως φίλους ή να τους φάει για 
hors-d’oeuvre. Ασφαλώς αστειεύεται: Καλεί τους ήρωες στο τραπέζι του και 
οργανώνει μια απολύτως ευρωπαϊκή χοροεσπερίδα προς τιμή των ξένων.  
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Ο Pistolet συναντά την φυλή των Μιαμ-Μιαμ, πιστή στο πατροπαράδοτο έθιμο του 
κανιβαλισμού. Ο βασιλιάς της Βούγκα-Πούα δηλώνει ότι θα κάνει τους εχθρούς του 
Pistolet... μια χαψιά. 
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Η Γενναία συναντά την Αηδιαστική, το πλοίο του κοντοπίθαρου πειρατή Μπλε 
Ανοιχτού Κουρσάρου. Το πλήρωμα της Γενναίας συνεχίζει τη σιέστα του, σα να μη 
συμβαίνει τίποτα. 
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4.IΙ – Le vieux Nic et Barbe-Noire 
 

 
 

Ο γέρο-Νικ και οι φίλοι του συναντούν τον μεθυσμένο νεαρό ναύτη, που μέσα στο 
ντελίριο του, διαχωρίζει πειρατές από κουρσάρους. 

 
 
 
 
Εξώφυλλο του πέμπτου 
τόμου των περιπετειών του 
γέρο-Νικ, με τίτλο Οι 
ανταρσία της Ζωηρούλας, 
πιθανώς εμπνευσμένου από 
την κινηματογραφική ταινία 
Η ανταρσία του Bounty της 
ίδιας εποχής.  
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Ο Μαυρογένης τιμάται με το παράσημο του τάγματος του ερυθρού δράκοντα και 
χρίζεται ιππότης του βασιλέως, για να αποφύγει την κρεμάλα. Όπως οι ελισαβετιανοί 
άγγλοι κουρσάροι, οι ειδικές υπηρεσίες που προσέφεραν ιδιώτες ναυτικοί, 
ανταμείβονται από την βασιλική εξουσία, η οποία ωφελείται από αυτές.  
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4.IΙI – L’épervier 
 

 
 

Ο Yann de Kermeur και το πλήρωμα του δέχονται μια απρόσμενη επίσκεψη, ενώ 
εξοπλίζουν στο λιμάνι της Brest τη Μέδουσα, φρεγάτα του Βασιλέως, οπλισμένη για 
κούρσο. Βρισκόμαστε στη δεκαετία του 1740, οπότε οι γάλλοι κουρσάροι 
δραστηριοποιούνται κατά τη διάρκεια του Πολέμου της Αυστριακής Διαδοχής. 
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Η λιμενοφυλακή της Brest 
επιβιβάζεται στη Μέδουσα 
και συλλαμβάνει όλο το 
πλήρωμα.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ο Σιδεροχέρης, έμπιστος του 
πρωταγωνιστή, θυμίζει στον 
επιτιθέμενο αξιωματικό ότι η 
φρεγάτα οπλίστηκε από τον 
ίδιο το βασιλιά για κούρσο. 
Λαμβάνει όμως την απά-
ντηση: «Ακόμη και ο 
Βασιλιάς υποκλίνεται ενώ- 
πιον της Δικαιοσύνης!». 
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Ο μαρκήσιος de la Motte λαμβάνει την προειδοποίηση να τιμωρήσει με επιείκεια τον 
Yann, ο οποίος έχει πολλές συμπάθειες στη Brest, διότι οι κουρσάρικες εξορμήσεις 
του έχουν αποφέρει πολλά κέρδη στους εφοπλιστές του.  
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4.IV – Les pirates de Barataria 
 

Οι πρωταγωνίστρια κι ο Μαμελούκος συνοδός της φτάνουν στο λιμάνι της La 
Rochelle και συναντούν το ρουστίκ πλήρωμα κουρσάρων που θα τους μεταφέρει 
εκτός Γαλλίας. 
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Είσοδος της Catherine Villars στην πλοκή. Ο γάλλος καπετάνιος του κουρσάρικου 
δηλώνει ότι δεν έχει να δώσει εξηγήσεις σε πειρατές, όμως η Villars του απαντά ότι 
το πλήρωμα της δεν είναι πειρατές, αλλά κουρσάροι.  
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Ο Pierre Lafitte θίγεται από την ερώτηση του Μαμελούκου «Έχετε ένα μαγαζί κοντά 
στην Πλατεία Όπλων και ένα σιδηρουργείο. Γιατί έχετε ανάγκη να επιδίδεστε στην 
πειρατεία;» και του εξηγεί ότι ο αδερφός του κι ο ίδιος δεν είναι πειρατές, αλλά 
κουρσάροι. Συνεχίζει περιγράφοντας τα πλοία τους.  
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O Jean Lafitte επί το έργον. Μετά από μια τρομερή broadside βολή (ομαδικό πυρ από 
όλα τα πυροβόλα μιας πλευράς του πλοίου) που σπέρνουν τον όλεθρο στο εχθρικό 
σκάφος, ο Lafitte διατάζει ρεσάλτο.  
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Ο Dominique Youx εξηγεί στο Roustam τον τρόπο λειτουργίας της «Δημοκρατίας 
της Barataria», σύμφωνα με τους παλιούς κανόνες της, κατά τα άλλα, πειρατικής, 
«Αδελφότητας της Ακτής».  
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Ο Pierre Lafitte συναντά τον κυβερνήτη της Louisiana, ο οποίος ζητά από τον Lafitte 
να μη συστρατευθεί με τη Βρετανία στον πόλεμο που μόλις κηρύχτηκε. Η απάντηση 
του Lafitte είναι σιβυλλική: «Ώστε θα θέλατε από πειρατές να γίνουμε πατριώτες».  
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Ο κος Baning σκοτώνει εν ψυχρώ τον ισπανό ναύτη που τον αποκάλεσε πειρατή. 

 
 

Η Artemis παρεμβαίνει και κατηγορεί τον Jean Lafitte ως πειρατή και δουλέμπορο. 
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