


«Ο ΑΙΟΛΟΣ»,  19 Μαΐου 1851

Εφημερίς των Κυκλάδων

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ.  Η  πειρατεία  μαστίζουσα  τα  μέρη  μας,  αψυχεί  το  εμπόριον,  
τρομάζει  την ναυτιλίαν,  και  μυρία άλλα συνεπάγει  κακά,  διότι  πολλοί  άλλοι  
κακόβουλοι  καταχρώνται  την  εμπιστοσύνην  του  εμπορίου,  ως  πρόφασιν  
αιτιολογημένην  χρώμενοι  την  πειρατείαν,  δια  να  σφετερισθώσι  τας  ξένας  
περιουσίας.

Φωνάζει  ο  τύπος,  υψούν  φωνήν  ικετήριον  προς  την  Κυβέρνησίν  μας  τα  
Επιμελητήρια  και  τα  Ασφαλιστικά  Καταστήματα,  αναφέρονται  αι  αρχαί  και  
μολαταύτα κωφεύουν εις όλα αυτά οι Κυβερνώντες μας και εκ της αδιαφορίας  
ταύτης υψεί άφοβον κεφαλήν η πειρατεία καταντήσασα εις τα πρόθυρα της  
Ελλάδος, ολίγα μόνον μίλια απέχουσα της νήσου μας.

Όλαι  αι  Κυβερνήσεις  έχουν  εις  τας  διαφόρους  θαλάσσας  πολεμικά  πλοία  
επιτηρούντα  και  χωρίς  να  υπάρχει  πειρατεία·  ημείς  οίτινες  έχομεν  το  
μεγαλήτερον συμφέρον διότι η ψυχή του ναυτικού μας είναι η εν τω Αιγαίω  
κίνησις αυτού,  ποτέ  δεν εσυλλογίσθημεν την ανάγκην ταύτην όχι  μόνον εν  
καιρώ ησυχίας,  αλλ’ ούτε ήδη ότε κατατρεχόμεθα από την πειρατείαν·  ούτε  
όταν η δολιότης τινών πλοιάρχων μας οδήγει εις σκοπέλους τα πλοία των και  
επανειλημμένως  ανεφέροντο  και  αι  ασφαλιστικαί  εταιρίαι  και  το  εμπορικό  
επιμελητήριον ότι το συντελεστικότερον μέσον της εξαλείψεως του κακού είναι  
η  αποστολή  Πολεμικού  πλοίου  προς  άμεσον  επίσκεψιν  και  βεβαίωσιν  των  
γεγονότων.

Εάν υπό τα όμματά μας δεν περιέπλεον δύω Βασιλικαί Γολέται περιφέρουσαι  
χάριν διασκεδάσεως εις  τας  νήσους Βουλευτάς και  αξιωματικούς χωρίς να  
οφείλη  εις  αυτούς  το  έθνος  τοιαύτην  χρήσιν  των  Πολεμικών  πλοίων  του,  
εμπορούσεν η εξουσία να είπη, ότι δεν έχει πλοία, αλλ’ όχι μόνον αυτά αλλά  



και τα λοιπά Βασιλικά πλοία την αυτήν έχουν τύχην και ισχυρά κατακραυγή  
ένεκα της αδιαφορίας ταύτης διεγείρεται, οσάκις έρχεται πλοίον αναγγέλον ότι  
η πειρατεία αυξάνει και ότι εδώ προσεβλήθη το εν πλοίον και εκεί εληστεύθη  
το άλλο.

Εάν τουλάχιστον εδίδετο ο λόγος εκ μέρους της εξουσίας επί των διαφόρων  
τοιούτων αιτήσεων εμπορούσε να δικαιολογήση τις αυτήν, αλλά το δυστύχημα  
είναι, ότι ούτε καν απαντήσεως αξιοί και τα Επιμελητήρια και τας Ασφαλιστικάς  
εταιρίας.

Ένεκα  της  σιωπής  ταύτης  της  εξουσίας  ηναγκάσθησαν  τα  ενταύθα  
Ασφαλιστικά  Καταστήματα  η  Ελλάς  και  η  Ένωσις  ν’  απευθύνωσι  την  εξής  
επιστολή  των  προς  τους  Κ.  Κ.  Βουλευτάς  της  επαρχίας  ίσως  δι’  αυτών  
ενεργηθή τι.

Προς τους αξιοτίμους Κυρίους Δ. Χρηστίδην, Α, Μάμουκαν

και Ι. Μαραγκόν Βουλευτάς Σύρου εις Αθήνας.

Κύριοι.

Προ πολλού έγινε βεβαίως γνωστόν δια της Βασιλικής Νομαρχίας Κυκλάδων  
εις  την  Σεβαστήν  Κυβέρνησιν  ότι  ο  διαβόητος  αρχιπειρατής  Νέγρος  
σχηματίσας  εντεύθεν πειρατικήν συμμορίαν  περιφέρεται  εις  τα  παράλια  της  
Μικράς  ασίας  εξασκών  ολεθρίους  πειρατικάς  πράξεις,  περί  των  οποίων  
καθεκάστην πληροφορούμεθα.

Η νέα αυτή μάστιξ του θαλασσίου εμπορίου μας προστεθείσα εις εκείνην της  
ναυταπάτης,  ήτις  εξακολουθεί  να  ενεργήται  με  την  μεγαλητέραν  αναίδειαν,  
διήγειρε  νέον  τρόμον  εις  το  πολυπαθές  εμπόριόν  μας,  και  επέφερε  την  
εσχάτην νέκρωσιν αυτού.

Η Οθωμανική Κυβέρνησις έλαβεν, ως μανθάνομεν, τα πρόσφορα μέτρα προς  
καταδίωξιν του πειρατού Νέγρου, αλλ’ ως εκ πείρας γνωρίζομεν τα τοιαύτα  
μέτρα  ουδέποτε  δύνανται  να  τελεσφορήσωσι,  λαμβανόμενα  παρά  της  
Κυβερνήσεως ταύτης.

Ανάγκη  πάσα  όθεν  να  σταλή  άνευ  της  ελαχίστης  αναβολής  εν  εκ  των  
Βασιλικών Ελληνικών πλοίων καλώς εφωπλισμένον εις τας της Μικράς Ασίας  
παράλια  προς  καταδίωξιν  των  πειρατών  τούτων.  Νομίζομεν  μάλιστα  
αναγκαίον  χάριν  του  εμπορίου  να  διαπλέη  πάντοτε  εις  τα  παράλια  εκείνα  
τοιούτον Βασιλικόν πλοίον, καθότι εκεί είναι πάντοτε η φωλεά των πειρατών  
τούτων,  οίτινες  αείποτε  ενοχλούν  το  εμπόριον  κατά  την  θερινήν  εποχήν,  
δυνάμενον  να  χρησιμεύση  και  προς  περιστολήν  άλλων  καταχρήσεων  
πραττομένων εις εκείνα τα μέρη παρά τινων θαλασσινών μας.



Δεν αμφιβάλλομεν εις την αίτησίν μας ταύτην θέλετε επιστήσει την προσοχήν  
σας,  αξιότιμοι  Κύριοι,  ώστε  να ληφθή όσον τάχιστα το ζητούμενον μέτρον.  
Θέλετε  δε  ελκύσει  εκ  νέου  την  ευγνωμοσύνην  των  εμπόρων  της  πόλεως  
ταύτης, οίτινες έχουν μέχρι τούδε ικανά δείγματα της πατρικής προνοίας την  
οποίαν  λαμβάνετε  περί  των  συμφερόντων  των  καθόσον  οι  περιστάσεις  το  
επιτρέπουν.

Εν Ερμουπόλει την 11 Απριλίου 1851

Υποσημειούμεθα κατασπαζόμενοί σας με όλην την υπόληψιν

Οι Διευθύνοντες την Ασφαλιστικήν Εταιρείαν η Ελλάς

Ο Διευθυντής             Οι Σύμβουλοι          Ο Εισηγητής

Κ. Κάζηρας           Αμβρόσιος Δαμαλάς      Λ. Κάζηρας

Ηλίας Κεχαγιάς

Αναγνώστης Δομεστίνης
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Ο πειρατής Νέγρος κατά τας χθεσινάς ειδήσεις κατεδίωξεν εις τα παράλια της  
Κω  την  Ελληνική  γολέταν  του  πλοιάρχου  Κομνηνού  προερχομένην  εξ  
Αλεξανδρείας με φορτίον σίτου·  το  καταδιωχθέν πλοίον ωφεληθέν από τον  
πνέοντα ούριον άνεμον εξέφυγεν από τους όνυχας των πειρατών διευθυνθέν  
εις  Ρόδον,  απ’  όπου  επέμφθη  πολεμικόν  οθωμανικόν  ατμόπλοιον  προς  
καταδίωξιν  των  πειρατών,  αλλά  κατά  την  συνήθειαν  περιέπλευσεν  έξωθεν  
νήσων τινων και επανήλθεν άπρακτον· βεβαίως οι πειραταί δεν επερίμενον να  
τους συλλάβη το ατμόπλοιον.


