


«Ο ΑΙΟΛΟΣ», 21 Απριλίου 1851,   Εφημερίς των Κυκλάδων  

Ο Γεώργιος Νέγρος, αφού υπέστη την παρά των Δικαστηρίων απαγγελθείσαν  
κατ’  αυτού καταδίκην, ήλθεν ενταύθα και  διέμενεν επί  μήνας τινας υπό της  
Αστυνομίας επιτηρούμενος. Συμφωνήσας προ μηνών μετά τεσσάρων άλλων  
συμπατριωτών τούτης αύτης τάξεως κατέπεισαν τον νέον Ντίγκαν Τήνιον να  
τους  φυγαδεύση  με  το  πέραμά  του  εις  την  Τουρκίαν.  Λαβών  όθεν  τα  
ναυτιλιακά του έγγραφα ο διαληφθείς Ντίγκας απέπλευσε του Λιμένος και επί  
προφάσει ότι ο άνεμος δεν του ήτο βοηθητικώς προσορμίσθη εις το κατά το  
στόμιον του λιμένος μας νησίδιον, όπου επί τινος μικράς λέμβου επεβιβάσθει ο  
Νέγρος με  τους συν αυτώ και  εξέπλευσαν·  κατά πρώτον διευθύνθησαν εις  
Ικαρίαν απ’ όπου έλαβον και πολεμοφόδια και τροφάς και απήλθον προς τας  
παρακειμένας  νήσους,  αλλ’  ένεκα  της  κακοκαιρίας,  ή  δι’  άγνωστον  εισέτι  
αφορμήν εστράφησαν και προσορμίσθησαν εις την πλησίον της Νήσου μας  
ερημόνησον Γυάρον από της οποίας αφήρεσαν πρόβατα τινα και ανεχώρησαν  
διευθυνθέντες εις τας περί την Σάμον ερημονήσους· εν τω διαστήματι τούτω ο  
αριθμός των πειρατών ηυξήνθη πλέον των δέκα· κατά τα Σαμιακά παράλια  
συνέλαβον μίαν σακολέβαν εξ Ικαρίας με άνθρακας από την οποίαν αφήρεσαν  
μικράς  αξίας  πράγματα  και  ελήστευσαν  εν  άλλο  μικρόν  πλοιάριον  φέρον  
εμπορεύματα  συνισταμένα  εις  υφάσματα·  κατόπιν  διευθύνθησαν  εις  τα  
παράλια  της  μικράς  Ασίας  και  προσέβαλον  δύο  Γολέτας  από  τας  οποίας  
αφήρεσαν χρήματα και πραγματείας χιλίων περίπου ταλλήρων. Διευθήνθησαν  
επομένως  εις  μίαν  των  παρακειμένων  νήσων,  την  Λέρον  πιθανόν,  όπου  
εγκαταλλείψαντες  το  πέραμα  του  Ντίγκα  ήρπασαν  άλλο  πλοίον  
καταλληλότερον φαίνεται δια το έργο των.

Ο Ντίγκας μ’ έναν μόνο ναύτη, ανεχώρησε λάθρα των πειρατών, ως λέγει,  
διότι οι σύντροφοί του ηκολούθησαν τον Νέγρον και έφθασεν εις Τήνον, απ’  
όπου,  ως  προαναφέραμεν  περεπέμφθη  εις  τας  χείρας  της  Δικαιοσύνης  
ενταύθα ομού με το μικρόν του πέραμα.

--Την  15  τρέχοντος  έφθασεν  εκ  Πειραιώς  εις  τον  Λιμένα  μας  Γαλλικόν  
Πολεμικόν  Βρίκιον  (aviso)  και  την  νύκτα  ανεχώρησε  προς  καταδίωξιν  των  
ειρημένων λαβών μεθ’ εαυτού, ως λέγεται, και τον διαληφθέντα Ντίγκαν δια να  
ευκολυνθεί δι’ αυτού η ανεύρεσις και σύλληψίς του.

Επιφυλαττόμεθα να διακοινώσωμεν όσας άλλας θέλαμε λάβει  πληροφορίας  
επί του αντικειμένου τούτου.

--Την απελθούσαν Πέμπτην ελλιμενίσθη ενταύθα η βασιλική Ελληνική Κορβέτα  
«η Αμαλία» φέρουσα και απόσπασμα στρατιωτών της ξηράς.

Την επιούσαν περί την μεσημβρίαν απέπλευσεν επιβιβασθέντος επ’ αυτής και  
του παρά τω Δικαστηρίω μας Εισαγγελέως Κυρίου Στούπη· διευθύνεται δε εις  
τα παράλια της μικράς Ασίας προς καταδίωξιν της πειρατείας.


