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Ο  Νέγρος  ο  πειρατής  θύει  και  απολλύει,  κύκλω  ημών  κακουργών.  Η 
Κυβέρνησις  το  γνωρίζει,  αλλ’  αντί  να  στείλη  τα  βασιλικά  πλοία  προς 
καταδίωξιν του κακούργου, τα μεταχειρίζεται προς μεταφοράν του υπουργού 
των εσωτερικών, όστις μετέβη κατ’  αυτάς εις Κόρινθον, δια να πανηγυρίση 
γάμους.



 Δύναταί τις να είπη πολλά· αλλά τι πρώτον να απαριθμίση, τι ύστερον να 
διηγηθή;

Ο Θεός μας εμώρανεν ολοτελώς.

Αι εφημερίδες της Σύρου δεν παύουσιν, αντικείμενον έχουσαι την βεβαίαν και 
άφευκτον  της  εμπορικής  ναυτιλίας  μας  πτώσιν·  η  Κυβέρνησις  όμως 
αδιαφορεί, ως αν επρόκειτο περί πράγματος μηδαμινού, και λόγο αναξίου· και 
δεν συλλογίζεται, ότι η δυστυχία τοσούτου ναυτικού κόσμου δύναται να φέρει 
πολλά και δυσάρεστα αποτελέσματα.

Δεν υπάρχει σήμερον εν Ελλάδι ζήτημα σπουδαιότερον του περί εμπορικής 
ναυτιλίας· οφείλει δε η Κυβέρνησις να λάβη όσον ένεστι μέτρα σπουδαία, διότι 
μετ’  ου πολύ θέλει  μετανοήσει.  Ας  συμβουλευθή δε  τους  ειδότας  και  τους 
δυναμένους να την φωτίσωσι.

Τας  πραγματικάς  και  μεγάλας  κοινωνικάς  ασθενείας  δεν  δύνανται  να  τας 
θεραπεύσωσιν αι φλυαρίαι και αι ύβρεις των υπουργικών εφημερίδων.

…………………………………………………………………………………………
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Διατί  επί  Κυβερνήτου,  μολονότι  τα  κακά του  πολέμου προ των  θυρών έτι 
ήσαν,  και  πανταχού  της  Ελλάδος  γενική  δυστυχία  επεκράτει,  ληστεία  δεν 
υπήρχεν;

Υπήρχε Κυβέρνησις.



Διατί  επί  Κυβερνήτου,  μολονότι  ζώντες  και  ακμαίοι  έτι  ήσαν  οι  επί  της 
επαναστάσεως φοβεροί πειραταί, πειρατεία δεν υπήρχεν;

Υπήρχε Κυβέρνησις.

…………………………………………………………………

Είναι δε όλως αισχρόν, είναι όλως άτιμον, ο μεν Νέγρος και ο Καλαμάτας να 
κατισχύωσι και να επικρατώσι της Κυβερνήσεώς μας της ασθενεστάτης και 
σχεδόν νεκράς, ο δε Κουντουριώτης, και ο Κανάρης, και ο Τζαβέλας, και οι 
λοιποί  του  ελληνικού  έθνους  εκλεκτοί,  και  οι  λόγιοι  και  ο  λαός  να  μη΄ξναι 
κύριοι ουδέ της ψήφου των αυτής.

Διατί όμως ο μεν Καλαμάτας και ο Νέγρος πράττουσιν ό,τι αν θελήσωσιν, όλη 
δε η Ελλάς ουδέ τα δίκαιά της να προστατεύση ισχύει;

Διότι ο μεν Καλαμάτας και ο Νέγρος, πριν ή επιχειρήσωσί τι, εύρον οπαδούς, 
συνεκρότησαν  δηλαδή  δύναμίν  τινα  ομονοούσαν  και  πειθαρχούσαν·  οι  δε 
υπόλοιποι Έλληνες μένουσι διηρημένοι ως της άμμου οι κόκκοι, αργούντες 
και  ραθυμούντες,  και  την  σωτηρίαν  των  παρά  του  Θεού,  ή  παρά  των 
αλλοφύλλων, ή παρά του βασιλέως αναμένοντες.  Αλλ’  ο Θεός δεν βοηθεί, 
ειμή  τους  ορθώς  βουλομένους,  τους  τας  χείρας  κινούντας·  οι  δε  ξένοι 
προστατεύουσι,  δια  να  υποδουλώσωσι,  δια  να  υποτάξωσι,  δια  να 
δεσμεύσωσιν έτι μάλλον· ο δε βασιλεύς, δια να βοηθήση, πρέπει να βοηθηθή.

Έλαβε  δε  η  Εφημερίς  του  Λαού  τον  Καλαμάταν  και  τον  Νέγρον  ως 
παράδειγμα, δια να καταστήση έτι μάλλον καταφανεστέραν την αθλιότητα της 
κοινής  καταστάσεως,  δια  να  καταδείξη  την  μηδαμινότητα  των  εν  τοις 
πολιτικοίς  αναστρεφομένων·  διότι  εάν  και  ολίγοι  κακούργοι,  επιμένοντες 
ισχύωσι τόσον ώστε να συνθηκολογή μετ’ αυτών η  Κυβέρνησις, πολλοί μη 
κακούργοι, το κοινόν καλόν μόνην πρόθεσιν έχοντες, βεβαίως ηδύναντο να 
ανακουφίσωσι του έθνους τα δεινά.


