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Εφημερίς των Κυκλάδων

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ

Πολλάκις  ηκούσαμεν απαιτουμένην την  σημερινήν της Τουρκίας Κυβέρνησιν διότι 
ετακτοποίησεν δήθεν την διοίκησιν του κράτους και είσηξεν εις αυτό τον ευρωπαϊκόν 
πολιτισμόν αφίνοντες κατά μέρος την εξέτασιν του σπουδαίου τούτου ζητήματος επί 
του γενικού, ερχόμεθα εκ τινων ειδικοτήτων ν’ αποδείξωμεν, ότι τα νέα ταύτα μέτρα 
της Τουρκικής Κυβερνήσεως εκ διαμέτρου αντικείμενα προς την αρχαίαν διοίκησιν 
των υπ’ αυτήν τόπων, ν’ αποβώσιν ευεργετικά προς τους υπηκόους της, κατήντησαν 
επαχθή  και  ανυπόφορα  προς  αυτούς,  ευχάριστα  δε  προς  τους  παντός  είδους 
μαχαιράδες και κακούργους.

Εκτός της Σάμου ήτις ιδίαν έχει διοίκησιν, και της Ρόδου ήτις είναι η έδρα του γεν. 
Διοικητού  των  Οθωμανικών  νήσων,  όλαι  αι  υπόλοιπαι  νήσοι  κυβερνώνται 
αυτομάτως. Είναι αληθές ότι η διοίκησις εκάστης δημοκρατικήν φέρει μορφήν, διότι 
πληρώνει άπαξ του ενιαυτού φόρον ελαφρόν ορισμένης ποσότητος και διαχειρίζεται 
όλα τα εισοδήματα δια μιάς Δημογεροντίας ήτις συγκεντρόνει  εις εαυτήν όλην την 
εξουσίαν  δυστυχώς  όμως  η  τοιαύτη   κατάστασις  ανοίγη  ευρύ  στάδιον  εις  τον 
ισχυρότερον κατά του αδυνάτου και αντί πάσης ησυχίας και ευημερίας του τόπου, 
παντός είδους ταραχαί και αταξίαι λαμβάνωσι χώραν και μένωσιν άνευ τιμωρίας.

Την  αυτοκυβέρνητον  ταύτην  πολιτείαν  ευρόντες  αρεστήν  και  σύμφωνον  με  την 
διάθεσίν των παντός είδους κακούργοι συσωρεύθηκαν εις τας ειρημένας νήσους και 
οι κατά κακήν τύχην αναγκαζόμενοι να μένουν εις αυτάς ειρηνικοί των κάτοικοι, την 
προστασίαν του υψίστου επικαλούνται δια να τους ελευθερώση από τας όνυχας των 
κακούργων.

Ο δολοφόνος, ο πειρατής, ο κακούργος τέλως πάντων τον οποίον όλοι οι φρόνιμοι 
και  ήσυχοι  πολίται  φοβούνται  δια  τις  ιδιότητές  του ταύτας,  και  διότι  έχει  και  τους 
υποστηρίζοντας  αυτόν  ομοίους  του,  αυτός  είναι  ο  άρχων  του  τόπου,  διότι  όταν 
συναχθώσιν   εις  τινα  ιερόν  Ναόν  ή  εις  καμμίαν  Πλατείαν  δια  να  εκλέξωσι  τους 
Δημογέροντας  των  δι’  ανατάσεως  κατά  το  επικρατούν  έθιμον,  παρουσιάζεται  ο 
αυθαδέστερος  ονομάζει  ένα  εκ  των  ως  είρηται  καπανταΐδων  ολίγοι  εκ  των 
συντρόφων  του  φωνάζουν  καλοίς,  οι  πολλοί,  οι  οικοκυραίοι  εκ  του  φόβου  των 
σιωπούν και αποσύρονται και ιδού Δημογέρων ο ως είρηται μαχαιράς και κακούργος· 
όταν λοιπόν περιμένει τις διοίκησιν ενός ολοκλήρου τόπου από τοιούτον άρχοντα. 
Άνθρωπος της  εξουσίας  δεν  υπάρχει,  φρουρός ουδείς,  δικαστής  παντάπασιν,  ας 
συλλογισθή όθεν πας τις από πού κρέμεται η ζωή και η τύχη του και ας μην φρίξη.

Εν σταθερά μεσημβρία δολοφονούνται εις τας οδούς άνθρωποι, οι φονείς μετά την 
μιαράν  πράξιν  των  ευοχούνται  εις  Καφφενεία,  οι  κάτοικοι  καταλαμβάνονται  από 
ποινικόν  φόβον  και  μοαταύτα  ίχνος  εξουσίας  δεν  υπάρχει  δια  να  διώξη  τους 
κακούργους· τοιαύτα έχομεν χθεσινά ακόμη παραδείγματα.



Πειραταί και κλέπται έχουν εις τας  νήσους παρά τοις ομοίοις των τα γιατάκια των, 
καθώς λέγουν, και παντός είδους κλοπιμαία εκεί  κρύπτονται· ποίος δε δύναται να 
ομιλήση έχων να κάμη με τόσους εγκληματίας;

Τον τίμιον άνθρωπον προσβάλλει ατιμωρητί  ο τυχών μέθυσος και αναγκάζεται να 
κρύπτεται  και  να  αποφεύγη  παντοιοτρόπως  τοιαύτας  σκηνάς,  διότι  που  να 
παραπονεθή και να ζητήση ικανοποίησιν; Εκείνο λοιπόν το οποίον είπομεν ανωτέρω 
πραγματοποιε΄ται καθόλην την έκτασιν· ήτοι αφού δια των νέων Διοικητικών μέτρων 
της Οθωμ. Κυβερνήσεως εξέλειψεν ο ηθικός εκείνος φόβος της πρήν αυστηρότητος 
της εξουσίας οι εγκληματίαι και μαχαιράδες εύρον ελεύθερον στάδιον και μαστίζουν 
τας μικράς αλλ’ αξιολόγους εκείνας κοινωνίας ακωλύτως και ατιμωρητί.

Ταύτα εκθέτομεν ελπίζοντες ότι η Οθωμ. Κυβέρνησις θέλει λάβει σύντομα μέτρα και 
δια την διοίκησιν των νήσων, αν επιθυμή να μην εμπαίζωνται τα πολιτικά της μέτρα, 
άτινα πολλούς επέσυραν άλλοτε επαίνους.
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Εφημερίς των Κυκλάδων

Τας εξής έχομεν περί των πειρατών πληροφορίας. Ο Νέγρος μετά των δεκαπέντε 
συντρόφων του κατά τας αρχάς της εβδομάδος ταύτης διευθύνθη προς την νήσον 
Ψαρά  δια  να  εφοδιασθή  με  ζωοτροφάς.  Προσωρμίσθη  όθεν  εις  εν  απόκεντρον 
ακρωτήριον της νήσου εκείνης και απέστειλε δύο των συντρόφων του εις ένα εκεί 
πλησίον διημερεύοντα ποιμένα προς τον ρηθέντα σκοπόν· ο ποιμήν εστερείτο και 
αυτός άρτου και μάλιστα τόσης ποσότητος όσην εζήτουν οι πειραταί και υπεσχέθη να 
οδηγήση μυστικά τους δύο πειρατάς εις την πόλιν δια να κάμωσιν τας προβλέψεις 
των.

Αληθώς μετ’  ολίγην  ώραν οι  δύο πειραταί  υπό πενιχράν ενδυμασίαν δια  να μην 
ανακαλυφθώσιν  έφθασαν  οδηγούμενοι  υπό  του  ποιμένος  εις  την  πόλιν  το  δε 
πειρατικόν τους περιέμενεν να επιστρέψωσι προσωρμισμένον εις το ακρωτήριον. Εν 
τω μεταξύ τούτω διέβαινον ταχέως άνωθεν του ακρωτηρίου μοναχοί τινες ανήκοντες 
εις τινα επί της νήσου Ιεράν Μονήν, και τούτους ιδόντας οι πειραταί έλαβον υπονοίας 
μήπως  ανεκαλύφθησαν  και  δια  πάσαν  προφύλαξιν  απεμακρύνθησαν  του 
ακρωτηρίου  επί  πλοιαρίου  των.  Εκ  τούτου  οι  μοναχοί  έλαβον  αφορμήν  να 
υποπτευθώσιν εις την αρχήν ήτις μετά τας γενομένας έρευνας, συνέλαβε τους δύο 
απεσταλμένους εις την πόλιν ως είρηται πειρατάς τους οποίους παρέδωσεν εις τω εν 
τω λιμένι της νήσου ευρισκόμενον πολεμικόν οθωμανικόν Κότερον το οποίον τους 
μετέφερεν  εις  Χίον.  Το  πειρατικόν  όμως  ανεχώρησε  χωρίς  να  γνωρίζωσι  που 
διευθύνεται, καθώς όμως έλαβον πληροφορίας από τους συλληφθέντας έμελλε να 
διευθυνθή  κατά  τας  βορείους  Σποράδας  ή  προς  το  όρος  Άθω.  Εάν  οι  πειραταί 
εγνώριζον  ότι  αι  τόσαι  Δυνάμεις  αίτινες  κατ’  αρχάς  προς  καταδίωξιν  των 
απεστάλησαν, απεσύρθησαν μετ’ ολίγας ημέρας βεβαίως δεν ήθελαν απομακρυνθή 
από  πλησίον  μας,  και  μολαταύτα  ίσως  εν  γνώσει  τούτου  είναι  έως  τώρα,  και 
παράδοξον δεν θέλει, είσθαι αν αύριον τους ακούσωμεν ότι περιπλέουν έξωθεν της 
Νήσου μας, αφού και άλλοτε μας επεσκέφθησαν επί της πλησιεστάτης ερημονήσου 
της Γυάρου ελθόντες.


