
10 Μαρτίου 1851, «Ο ΑΙΟΛΟΣ», αριθ. 344 
Ο περίφημος πειρατής Νέγρος απολυθείς υπό των ορκωτών προ πολλού δια τας 
κατ’ αυτού κατηγορίας, και διατρίβων κατ’ αυτάς εις Σύρον, προχθές παραλαβών και 
εν αλιευτικόν πλοιάριον μετά 10 άλλων οπαδών, ανεχώρησε δια νυκτός· η διεύθυνσίς 
του αγνοείται. 
 
 

 
 
16 Μαρτίου 1851, ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 
Γράφουν εκ Σύρου. Ο Πειρατής Γ. Νέγρος, Σάμιος, ο πολλά κακουργήσας και εις 
Σάμον και εις τα πέριξ της Σμύρνης, ανεχώρησεν εντεύθεν την 4/16 τρέχοντος, ομού 
με εξ άτομα υπόπτου διαγωγής επί πλοίου τινος, προς το να δοθή πάλιν εις τα 
πρώτα του εγκλήματα. Προς είδησιν των εμπόρων της Σμύρνης. (Impartial), (ο 
Αμερόληπτος). 
 
 
17 Μαρτίου 1851, ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ 
Ο περίφημος πειρατής Νέγρος, απολυθείς πάσης κατ’ αυτού κατηγορίας υπό του 
δικαστηρίου των κακουργοδικών, και διατρίβων κατ’ αυτάς εις Σύρον, ήρπασε δια 
νυκτός εν αλιευτικόν πλοιάριον και ανεχώρησε μετ’ άλλων δέκα εταίρων του, θέλ’ 
είσθαι νόστιμον, εάν εκτός ληστείας, επιπέσει κατά της Ελλάδος και η πειρατεία. 
 
 
24 Μαρτίου 1851, Ο ΑΙΟΛΟΣ, Εφημερίς των Κυκλάδων, αριθ. 346 
Ο Νέγρος άλλοτε διαβόητος πειρατής ως προαναγγείλλαμεν ανεχώρησεν από την 
Πόλιν μας λάθρα – την παλαιάν του τέχνην δεν ελησμόνησε φαίνεται· και εντοσούτο η 
Κυβέρνησίς μας δεν έλαβε την πρόνοιαν να πέμψη πολεμικόν ή πλοίον δια να 
προστατεύση την ναυτιλίαν μας ενόσω μάλιστα δύναται να προληφθεί παν πειρατικό 
κίνημα εις την αρχήν του. 
Το προς καταδίωξιν του πειρατού Νέγρου βασιλικόν πλοίον επανήλθεν εις Σύρον 
άπρακτον, μη ανευρόν επί όλην ημέραν και νύκτα το πειρατικόν πλοιάριον. 
 



 
28 Μαρτίου 1851, ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ  
Οι υπουργοί βεβαιούσιν, ότι έλαβον τα πρέποντα κατά της πειρατείας μέτρα· αλλά 
ποία; Μήπως πρόκειται να συνθηκολογήση η Κυβέρνησις μετά του Νέγρου; Ο 
χρόνος διδάσκαλος. 
 
 
31 Μαρτίου 1851, ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ 
Ο Νέγρος, ο πειρατής εκείνος, περί ου εν τοις προηγουμένοις είπομεν, φυγών εκ 
Σύρου, ναυλοχεί περί την Ικαρίαν και πειρατεύει, τα πειρατευόμενα αύτανδρα 
καταποντίζων. 
Τούτο λέγεται, αν δε αληθεύη, πολλήν θέλει φέρει, εις τους ναυτιλομένους βλάβην, 
διότι από όλων των πέριξ νήσων, την ελληνικήν και την υπό την Τουρκίαν 
υποκειμένων, μετά μεγάλου φόβου και πολλάς δυσκολίας θέλει εκπλεύσει πλοιάριον. 
Δια τούτο οφείλει η ελληνική Κυβέρνησις να καθαρίση τα ύδατα εκείνα, τον διάπλουν 
αυτών ελεύθερον και ασφαλή καθεστώσας, διότι αύτη προ πάσης άλλον συμφέρον 
έχει εις του εγκλήματος την εξάλειψιν. 


