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Καράβι στο πέλαγος



Στις 18 Οκτωβρίου, στα 1827, γύρω στις πέντε το 

απόγευμα, ένα μικρό λεβαντίνικο σκαρί έπιανε 

τον άνεμο, για να δοκιμάσει να φτάσει, πριν νυχτώσει, 

στο λιμάνι του Οίτυλου, στην είσοδο του κόλπου της 

Κορώνης.

Αυτό το λιμάνι, ο αρχαίος Οίτυλος του Ομήρου, βρί-

σκεται σε μια από τις τέσσερις χερσονήσους που σχημα-

τίζονται ανάμεσα στο Ιόνιο και στο Αιγαίο Πέλαγος. Πάνω 

σ’ αυτό το πλατανόφυλλο, όπως πολύ σωστά παρομοιά-

ζουν τη Νότια Ελλάδα, απλώνεται η αρχαία Πελοπόννη-

σος, ο Μοριάς δηλαδή της σύγχρονης γεωγρα φίας. Η 

πρώτη αγκαλιά που δημιουργεί η θάλασσα καθώς εισχω-

ρεί στην ξηρά, στα δυτικά, είναι ο κόλπος της Κορώνης, 

ανάμεσα στη Μεσσηνία και στη Μάνη. Η δεύτερη είναι ο 

κόλπος του Μάραθου, που χαράζει πλατιά τα παράλια 

της αυστηρής Λακωνίας και, τέλος, η τρίτη είναι ο κόλ-
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πος της Ναυπλίας, που τα νερά του χωρίζουν τη Λακωνία 

από την Αργολίδα.

Το λιμάνι του Οίτυλου ανήκει στον πρώτο απ’ αυτούς 

τους τρεις κόλπους. Σκαμμένο μέσα σ’ έναν ακανόνιστο 

όρμο, στην άκρη της ανατολικής ακτής του, πιάνει τα 

πρώτα θαλασσινά αντιστηρίγματα του Ταΰγετου, που 

απλώνει σε τούτο τον τόπο τις βουνοκορφές του και δια

γράφει τη ραχοκοκαλιά της Μάνης. Ο στέρεος βυθός 

του, τα βολικά περάσματα και τα βουνά που το περιβάλ-

λουν κάνουν αυτό το λιμάνι ένα από τα καλύτερα κατα-

φύγια μιας ακτής που τη δέρνουν αδιάκοπα οι άνεμοι 

της Μεσογείου.

Το σκαρί, που όσο ζύγωνε στη στεριά ορθωνόταν κό-

ντρα στη δροσερή γραιγοτραμουντάνα, δεν μπορούσε 

να φανεί από την αποβάθρα του Οίτυλου. Μια απόσταση 

έξι μ’ εφτά μίλια το χώριζε ακόμη από την ακτή. Παρόλο 

που ο καιρός ήταν πολύ καλός, μόνο η άκρη απ’ τα ψη-

λότερα πανιά του ξεχώριζε στο φωτεινό φόντο του απέ-

ραντου ορίζοντα.

Εκείνο, ωστόσο, που δεν μπορούσε κανείς να δει από 

κάτω μπορούσε να το δει από ψηλά, δηλαδή από τις κορυ-

φές που στεφάνωναν το χωριό. Το Οίτυλο είναι χτισμένο 

αμφιθεατρικά, πάνω σε απότομα βράχια που τα προστα-

τεύει το παλιό φρούριο της Κελεφάς. Πιο ψηλά, ορθώνο-

νται παλιοί ερειπωμένοι πύργοι, νεότεροι σε ηλικία από 

τα περίεργα εκείνα υπολείμματα του ναού του Σέραπη, 

που οι ιωνικές κολόνες και τα κιονόκρανά του στολίζουν 

ακόμη την εκκλησία του Οίτυλου. Κοντά σ’ αυτούς τους 
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πύργους προβάλλουν δυο τρία μικρά μισοξεχασμένα ξω-

κλήσια, όπου χρέη ιερέα εκτελούν οι μοναχοί.

Εδώ, πρέπει να εξηγήσουμε τι ακριβώς εννοούμε 

λέγοντας «εκτελούν χρέη» και «μοναχός», ιδιότητα που 

αποδίδεται στους καλογέρους της μεσσηνιακής ακτής.

Εκείνη την εποχή, η θρησκεία στην Ελλάδα ήταν ένα 

περίεργο κράμα παγανιστικών μύθων και χριστιανικών 

δοξασιών. Πολλοί πιστοί ταύτιζαν τις θεές της αρχαιότη-

τας με τις αγίες της ορθοδοξίας. Ακόμη και τώρα, όπως 

αναφέρει ο Ανρί Μπελ, μπερδεύουν τους ημίθεους με 

τους αγίους και τα παγανά των μαγεμένων λιβαδιών με 

τους αγγέλους του παραδείσου, ενώ επικαλούνται τόσο 

τις Σειρήνες και τις Ερινύες, όσο και την Παναγία. Έτσι 

εξηγούνται ορισμένες παράδοξες θρησκευτικές τελετές. 

Έτσι εξηγείται κι η αδυναμία καμιά φορά του κλήρου να 

ξεδιαλύνει αυτό το κάθε άλλο παρά ορθόδοξο χάος.

Το πρώτο τέταρτο αυτού του αιώνα, δηλαδή πριν από 

πενήντα τόσα χρόνια, την εποχή που αρχίζει η ιστορία 

μας, ο κλήρος –ιδιαίτερα της ελληνικής χερσονήσου– 

ήταν ακόμα πιο αμόρφωτος κι οι καλόγεροι άνθρωποι 

αδιάφοροι, απλοϊκοί. Δεν είχαν τις ικανότητες που χρειά

ζονταν για να καθοδηγήσουν τους πιστούς δεισιδαίμο-

νες που αποτελούσαν το ποίμνιό τους.

Δεν ήταν, όμως, μόνο αμόρφωτοι εκείνοι οι καλόγε-

ροι. Σε ορισμένα μέρη της Ελλάδας, και ιδιαίτερα στις 

άγριες περιοχές της Μάνης, ήταν και ζητιάνοι, από συ-

νήθεια ή ανάγκη, ενοχλητικοί διακονιάρηδες που ζητού-

σαν πιεστικά τις λίγες δραχμές που μερικές φορές τους 



1 4

Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ  Β Ε Ρ Ν

πετούσαν πονόψυχοι ταξιδιώτες. Για μοναδική τους 

ασχολία είχαν την περιφορά κάποιας απόκρυφης εικό-

νας ή τη συντήρηση του καντηλιού μπροστά στο εικονο-

στάσι κάποιου αγίου.

Απελπισμένοι από το πενιχρό εισόδημα που τους 

άφηναν οι εξομολογήσεις, οι κηδείες και τα βαφτίσια, 

δεν ένιωθαν καμιά αποστροφή για το επάγγελμα του βι-

γλάτορα –και τι βιγλάτορα!– που ασκούσαν για λογαρια-

σμό των κατοίκων σ’ εκείνη την παραθαλάσσια περιοχή.

Οι ναυτικοί του Οίτυλου, ξαπλωμένοι στο λιμάνι, σαν 

εκείνους τους αλήτες της Νάπολης που χρειάζονται 

ώρες ολόκληρες να ξεκουραστούν από μια δουλειά λί-

γων λεπτών, σηκώθηκαν μόλις είδαν έναν από τους κα-

λογέρους να κατεβαίνει βιαστικός προς το χωριό, κου-

νώντας τα χέρια του.

Ήταν ένας άντρας πενήντα ως πενήντα πέντε χρονών, 

όχι μόνο χοντρός αλλά και πλαδαρός, όλο ξίγκια από την 

πολλή τεμπελιά, και με μούτρο τόσο πονηρό, που δεν 

μπορούσες να του έχεις μεγάλη εμπιστοσύνη.

—Ε, πάτερ, τι τρέχει; φώναξε ένας ναυτικός, τρέχο-

ντας προς το μέρος του.

Μιλούσε με τη μύτη, ενώ η μανιάτικη διάλεκτός του, 

όπου τα ελληνικά ανακατεύονται με τα τουρκικά, τα ιτα-

λικά και τ’ αλβανικά, σ’ έκανε να πιστεύεις ότι βρίσκεται 

στον πύργο της Βαβέλ.

—Μήπως οι στρατιώτες του Ιμπραήμ πάτησαν τις κο-

ρυφές του Ταΰγετου; ρώτησε ένας άλλος ναυτικός με 

ύφος αμέριμνο, που δεν έδειχνε και πολύ πατριωτισμό.
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—Μπορεί να είναι Γάλλοι και να μην ξέρουμε τι να 

τους κάνουμε! αποκρίθηκε ο πρώτος.

—Όλοι ίδιοι είναι! συμπλήρωσε ένας τρίτος.

Και η απάντηση αυτή έδειχνε πόσο λίγο ενδιαφέρο-

νταν για τον Αγώνα, που τότε βρισκόταν στην πιο κρίσιμη 

περίοδό του, αυτοί οι ιθαγενείς της νότιας Πελοποννή-

σου, οι τόσο διαφορετικοί από τους Μανιάτες του βορ-

ρά, που διαπρέψανε στον πόλεμο για την Ανεξαρτησία.

Ο χοντρός καλόγερος δεν μπορούσε ν’ απαντήσει 

ούτε στον έναν ούτε στον άλλο. Είχε λαχανιάσει πολύ, 

κατεβαίνοντας την απόκρημνη βουνοπλαγιά. Η ασθμα-

τική ανάσα του φούσκωνε το στήθος του. Ήθελε να μι-

λήσει, αλλά δεν τα κατάφερνε. Εκείνος τουλάχιστον ο 

πρόγονός του, ο στρατιώτης του Μαραθώνα, πριν πέσει 

νεκρός, μπόρεσε να αναγγείλει τη νίκη του Μιλτιάδη. 

Τώρα, όμως, δεν είχαμε πια να κάνουμε ούτε με τον Μιλ-

τιάδη ούτε με τον πόλεμο των Αθηναίων και των Περ-

σών. Αυτοί οι άγριοι κάτοικοι του μακρινού μανιάτικου 

νότου μόλις και μετά βίας θα μπορούσαν να χαρακτηρι-

στούν Έλληνες.

—Άντε, λοιπόν, πάτερ, μίλα καμιά φορά! είπε ένας 

γέρος ναυτικός, ο Γκότσος, που ήταν πιο ανυπόμονος 

από τους άλλους, λες κι είχε μαντέψει τι ερχόταν να τους 

αναγγείλει ο καλόγερος.

Ο καλόγερος κατάφερε τελικά ν’ ανασάνει. Ύστερα, 

απλώνοντας το χέρι προς τον ορίζοντα, είπε:

—Φάνηκε καράβι!

Όταν άκουσαν αυτές τις λέξεις, όλοι οι τεμπέληδες 
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πετάχτηκαν πάνω, χτύπησαν τα χέρια κι έτρεξαν σ’ έναν 

βράχο που ορθωνόταν πλάι στο λιμάνι. Αποκεί, το βλέμ-

μα τους μπορούσε να αγναντέψει ως πέρα μακριά την 

πλατιά θάλασσα.

Ένας ξένος θα μπορούσε να πιστέψει πως αυτή η 

κίνηση μαρτυρούσε το ενδιαφέρον που ήταν φυσικό να 

προκαλεί ο ερχομός κάθε ξενόφερτου καραβιού στους 

ναυτικούς της περιοχής. Δε συνέβαινε, όμως, τίποτα τέ-

τοιο· κι αν υπήρχε κάτι που θα μπορούσε να συνεπάρει 

εκείνους τους ιθαγενείς, θα ήταν για εντελώς διαφορε-

τικό λόγο.

Πραγματικά, την ώρα που γράφεται κι όχι τότε που 

διαδραματίζεται τούτη η ιστορία, η Μάνη εξακολουθεί 

να είναι ένας τόπος ξεχωριστός μέσα στην Ελλάδα. Η 

χώρα ξανάγινε ανεξάρτητο βασίλειο με τη θέληση των 

ευρωπαϊκών δυνάμεων, όταν υπέγραψαν τη Συνθήκη της 

Αδριανούπολης, στα 1829. Οι Μανιάτες, ή τουλάχιστον 

εκείνοι που είναι γνωστοί μ’ αυτό το όνομα και ζουν πάνω 

σε τούτες τις στενόμακρες λωρίδες της στεριάς ανάμε-

σα στους τρεις κόλπους της Πελοποννήσου, έχουν μεί-

νει μισοβάρβαροι. Πιο πολύ νοιάζονται για τη δική τους 

ελευθερία παρά για την ελευθερία της χώρας τους. Γι’ 

αυτό και στάθηκε σχεδόν αδύνατον να υποδουλωθεί 

τούτο το έσχατο άκρο του Μοριά. Ούτε οι τούρκοι γενί-

τσαροι ούτε οι έλληνες χωροφύλακες μπόρεσαν να τους 

κάνουν καλά. Καβγατζήδες και εκδικητικοί, κληροδο-

τούν –σαν τους Κορσικανούς– τις οικογενειακές έχθρες 

τους από γενιά σε γενιά και σβήνουν τα μίση τους μόνο 
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με αίμα. Πλιατσικολόγοι από γεννησιμιού τους αλλά και 

φιλόξενοι, τούτοι οι σκληροί βουνίσιοι δε διστάζουν να 

σκοτώσουν όταν τους κλέψουν. Δεν παραλείπουν να 

λένε ότι είναι απευθείας απόγονοι των Σπαρτιατών. Κρύ-

βονται μέσα στα ορεινά, πολυδαίδαλα μονοπάτια του 

Ταΰγετου, όπου συναντά κανείς κατά χιλιάδες εκείνα 

τα απρόσιτα, μικρά κάστρα τους –τους πύργους, όπως 

τους λένε– και παίζουν τον ύποπτο ρόλο των λαφυραγω-

γών πολεμιστών του Μεσαίωνα, που επιβάλανε τον φε-

ουδαρχικό νόμο με τη φωτιά και το τσεκούρι.

Αν, λοιπόν, οι Μανιάτες εξακολουθούν να είναι μέχρι 

σήμερα τόσο ανήμεροι, μπορεί κανείς εύκολα να φαντα-

στεί τι ήταν πριν από πενήντα χρόνια. Πριν μπορέσουν 

τα ατμόπλοια με τα ταξίδια τους να βάλουν τέλος στις 

θαλασσοπειρατείες τους, οι Μανιάτες, στο πρώτο τρίτο 

αυτού του αιώνα, ήταν οι πιο παράτολμοι πειρατές, ο 

φόβος και ο τρόμος των εμπορικών καραβιών σ’ όλα τα 

λιμάνια της Ανατολής.

Και το λιμάνι του Οίτυλου βρισκόταν ακριβώς στην 

άκρη της Πελοποννήσου, στο σταυροδρόμι δύο θαλασ-

σών και πλάι στο Τσιρίγο, το αγαπημένο νησί των πειρα-

τών. Ήταν σε μια θέση που ευνοούσε όλους εκείνους τους 

κακο ποιούς που νέμονταν το Αρχιπέλαγος και τα γειτονικά 

μεσογειακά παράλια. Οι κάτοικοι σ’ εκείνη τη μεριά της 

Μάνης βρίσκονταν τότε συγκεντρωμένοι σ’ ένα σημείο 

που λεγόταν Κακοβούνι. Οι Κακοβουνιώτες, που ο τόπος 

τους δέσποζε πάνω από το ακρωτήρι του Ματαπά, είχαν 

μεγάλη άνεση για τις επιχειρήσεις τους. Επιτίθονταν στα 
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καράβια ή τα τραβούσαν προς στη στεριά με ψεύτικα σι-

νιάλα. Παντού, τα λεηλατούσαν και τα έκαιγαν. Όποιας 

εθνικότητας κι αν ήταν τα πληρώματα, τουρκικά, μαλτέζι-

κα, αιγυπτιακά, ακόμα κι ελληνικά, λίγο τους ένοιαζε. Όλοι 

σφάζονταν αλύπητα ή πουλιούνταν σκλάβοι στις ακτές 

της Μπαρμπαριάς.* Κι όταν αργούσαν να φανούν καρά-

βια στον κόλπο της Κορώνης ή του Μάραθου, στ’ ανοιχτά 

του Τσιρίγου ή του ΚάβοΓκάλο, οι Κακοβουνιώτες έκαναν 

δεή σεις στον θεό των καταιγίδων για να ευδοκήσει να φα-

νερωθεί κανένα μεγάλο σκαρί με πλούσιο φορτίο. Κι οι κα-

λόγεροι σιγοντάρανε αυτές τις προσευχές, που μοναδικό 

σκοπό είχαν το συμφέρον των πιστών τους.

Για μερικές βδομάδες, λοιπόν, το πλιάτσικο δεν είχε 

αποδώσει. Κανένα σκαρί δεν είχε πλευρίσει στις ακτές 

της Μάνης. Γι’ αυτό, ένα ξέσπασμα χαράς υποδέχτηκε 

τα λόγια που μπόρεσε να προφέρει κοντανασαίνοντας ο 

καλόγερος:

—Φάνηκε καράβι!

Σχεδόν αμέσως, ακούστηκε ο πνιχτός ήχος του σή-

μαντρου, ένα είδος καμπάνας από ξύλο με σιδερένιο 

έλασμα, που το μεταχειρίζονταν στις επαρχίες, όπου οι 

Τούρκοι δεν επέτρεπαν τη χρήση της μεταλλικής καμπά-

νας. Αυτά τα πένθιμα αλλά κοφτά χτυπήματα ήταν αρ-

κετά για να μαζέψουν ένα άπληστο πλήθος από άντρες, 

γυναίκες, παιδιά, σκυλιά άγρια και τρομερά, έναν κόσμο 

μαθημένο στη λεηλασία και στη σφαγή.

* Έτσι αποκαλούσαν οι Ευρωπαίοι τις περιοχές των Βερβέρων στη 
Βόρεια και Δυτική Αφρική. (Σ.τ.Ε.)
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Ωστόσο, οι κάτοικοι του Οίτυλου, μαζεμένοι πάνω 

στον ψηλό βράχο, κουβέντιαζαν δυνατά. Τι να ήταν άρα-

γε εκείνο το σκαρί που είχε δει ο καλόγερος;

Σπρωγμένο από τη γραιγοτραμουντάνα, που γινόταν 

όλο και πιο δροσερή όσο προχωρούσε η νύχτα, το κα-

ράβι με τα ξάρτια αριστερά κυλούσε γρήγορα πάνω στα 

νερά κι ίσως μάλιστα να έφερνε γύρα το ακρωτήρι του 

Ματαπά.

Από την πορεία του μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι 

ερχόταν από τη μεριά της Κρήτης. Ο όγκος του άρχιζε 

τώρα να φαίνεται πάνω από τ’ άσπρο αυλάκι που άφηνε 

πίσω του. Το μάτι, όμως, δεν μπορούσε ακόμη να ξεχω-

ρίσει καλά τα πανιά του, που έμοιαζαν με άμορφη μάζα. 

Ήταν δύσκολο ν’ αναγνωρίσει κανείς τι είδους καράβι 

ήταν. Από τη μια στιγμή στην άλλη, οι γνώμες άλλαζαν.

—Είναι μπρίκι! είπε ένας ναυτικός. Ξεχωρίζω τα τε-

τράγωνα πανιά του στο μπροστινό μεσαίο κατάρτι!

—Α, όχι! πετάχτηκε ένας άλλος, είναι γολέτα! Δε βλέ-

πετε την ορθωμένη πρύμη και την εξογκωμένη καρίνα;

—Τι μπρίκι, τι γολέτα! Ποιος μπορεί να τα ξεχωρίσει 

από τέτοια απόσταση;

—Μήπως είναι καμιά φρεγάτα με τετράγωνα πανιά; 

αναρωτήθηκε ένας άλλος ναυτικός, που είχε κάνει τηλε-

σκόπιο με τις χούφτες του και προσπαθούσε να διακρίνει 

το καράβι.

—Ο Θεός να σας φωτίσει! απάντησε ο γεροΓκότσος.

—Τι φρεγάτα, τι γολέτα, τι μπρίκι! Όλα είναι τρικά-

ταρτα και καλύτερα είναι τα τρία κατάρτια από τα δύο, 
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αν είναι να πλευρίσει στα λημέρια μας με καλό φορτίο 

από κρητικά κρασιά ή σμυρνέικα υφάσματα!

Αυτή η σοφή παρατήρηση τους έκανε όλους να κοι-

τάξουν πιο προσεκτικά. Το καράβι, καθώς πλησίαζε, όλο 

και μεγάλωνε, αλλά επειδή ακριβώς έπαιρνε τον άνεμο, 

δε φαινόταν από το πλάι. Γι’ αυτό και ήταν δύσκολο να 

πει κανείς αν είχε δυο ή τρία κατάρτια κι αν μπορούσαν 

να ελπίζουν σ’ ένα σημαντικό φορτίο.

—Να πάρει ο διάβολος να πάρει! Εμείς την τύχη μας 

την ξέρουμε! είπε ο Γκότσος, ξεστομίζοντας μια βαριά 

βρισιά σ’ ακαθόριστη γλώσσα. Μου φαίνεται πως στο τέ-

λος θα έρθει καμιά φελούκα!

—Ίσως και καμιά μαούνα! φώναξε ο καλόγερος απο-

γοητευμένος κι αυτός όσο και οι συντοπίτες του.
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Φωνές αποδοκιμασίας υποδέχτηκαν αυτές τις δυο 

παρατηρήσεις. Ό,τι κι αν ήταν, όμως, εκείνο το σκαρί, 

μπορούσαν από τώρα να υπολογίσουν ότι η χωρητικό-

τητά του δεν ξεπερνούσε τους εκατό με εκατόν είκοσι 

τόνους. Τελικά, δεν είχε μεγάλη σημασία αν το φορτίο 

δεν ήταν τεράστιο, φτάνει να ήταν πλούσιο. Υπάρχουν 

κάτι απλές φελούκες ή και μαούνες που είναι φορτωμέ-

νες με σπάνια κρασιά, με λάδια ραφινάτα ή με πολύτι-

μα υφάσματα. Σ’ αυτή την περίπτωση, αξίζει τον κόπο 

να επιτεθεί κανείς και με λίγο κόπο να κερδίσει πολλά! 

Δεν υπήρχε κανένας λόγος ν’ απελπίζονται. Άλλωστε, 

οι πιο παλιοί από την ομήγυρη, που είχαν πείρα σ’ αυτά 

τα πράγματα, έβρισκαν ότι εκείνο το σκαρί είχε κάποιο 

αέρα κομψότητας που τους προδιέθετε ευνοϊκά.

Στο μεταξύ, ο ήλιος άρχισε να χάνεται πίσω από τον 

ορίζοντα, στα δυτικά της θάλασσας του Ιονίου. Το δειλι-

νό του Οκτώβρη θα έμενε για καμιά ώρα ακόμη φωτει-

νό, κι έτσι, πριν σκοτεινιάσει για τα καλά, θα μπορούσαν  

ν’ αναγνωρίσουν το καράβι, που είχε στρίψει από το 

ακρωτήρι του Ματαπά κι έμπαινε στον κόλπο μ’ ανοιχτά 

τα πανιά, με αποτέλεσμα να κάνει μεγαλύτερη εντύπωση 

σ’ εκείνους που το κοίταζαν.

Μια λέξη ξέφυγε εκείνη τη στιγμή από το στόμα του 

γεροΓκότσου.

—Σακολέβα!

—Μια σακολέβα! φώναξαν κι οι σύντροφοί του, εκ-

φράζοντας την απογοήτευσή τους μ’ ένα σωρό βρισιές.

Τώρα πια δε χωρούσε αμφιβολία: το καράβι που 


