






28 Απριλίου 1851,   Ο ΑΙΟΛΟΣ, Εφημερίς των Κυκλάδων, αριθ. 351  

--Αναφέραμεν προηγουμένως ότι Γαλλικόν Πολεμικόν Βρίκιον ανεχώρησεν εκ 
του Λιμένος μας προς καταδίωξιν του πειρατού Νέγρου φέρον μεθ’ εαυτού και 
τον  πλοίαρχον  Ντίγκαν  με  το  πλοίο  του  οποίου  ανεχώρησεν  εντεύθεν  ο 
πειρατής και τας πρώτας αυτού πειρατείας εξετέλεσε.

Το πλοίον τούτο επέστρεψεν εις τον Λιμένα μας την 26 άπρακτον, διότι ως 
επληροφορήθημεν  δεν  έλαβε  την  απαιτουμένη  συνδρομήν  παρά  των 
οθωμανικών αρχών των νήσων εις τα παράλια των οποίων έχει την εστία της 
η πειρατεία. 

Επανήλθεν, ωσαύτως την αυτήν ημέραν άπρακτος και το επί τω ιδίω σκοπώ 
περιπλεύσαν  εις  τα  ειρημένα  μέρη  Αυστριακόν  Πολεμικόν  Βρίκιον  και  εν 
τούτοις καθ’ ην ώραν ελλιμενίζοντο τα πλοία ταύτα εις τον λιμένα μας έφθασεν 
εκ  Χίου  πλοιάριον  αναγγείλαν  ότι  ο  Νέγρος επί  ενός  πειρατικού  και  άλλοι 
πειραταί  επί  άλλου  πλοιαρίου  περιφέροντο  τολμηρώς  εις  τα  παράλια  της 
Λέσβου και των παρακειμένων μερών και έπρατταν πειρατείας, μεταξύ δε των 
ληστευθέντων  συναριθμείται  και  Χιακή  βομβάρδα  φέρουσα  πλέον  των  15 
επιβατών ήτις διευθύνετο εκ Χίου εις Κωνσταντινούπολιν. Από τους επιβάτας 
του πλοίου τούτου αφήρεσεν η συμμορία του Νέγρου περί τα χίλια τάλληρα, 
το δε πλοίον επανήλθε εις Χίον και εματαιώθει ο διάπλους του απελθόντων 
των επιβατών δια του ατμοπλοίου ένεκα του φόβου της πειρατείας.

Πολλάκις είπομεν ότι κατάλληλοι δια την εξάλλειψιν της πειρατείας είναι μόνοι 
οι Έλληνες και δια τας τοπικάς γνώσεις τας οποίας έχουν των καταγωγίων 
των πειρατών και δια την τόλμην και την ανδρείαν των· τούτον τουλάχιστον 
απέδειξεν η εξόντωσης της συμμορίας του Τσολάκη από την Βασιλ. Ελλην. 
Κορβέταν  «ο  Λουδοβίκος»  και  διάφοραι  άλλαι  ομοίας  φύσεως  επιτυχείς 
πράξεις· αλλ’ εντοσούτω ο Νέγρος θύει και απολύει, το εμπόριον μας πάσχει 
ήδη διττής και ως εκ της γενικής νεκρώσεως αυτού και ως εκ του φόβου των 
πειρατών η ακτοπλοΐα και εν γένει αι ναυτικαί επιχειρήσεις αναβάλλονται εκ 
της αυτής αφορμής και ενώ όλαι σχεδόν αι οδυνηραί συνέπειαι αύται επί της 
κεφαλής μας σπουν η Κυβέρνησις δεν φρόντισε να πέμψη ούτε εν μικρόν καν 
πολεμικόν πλοίον χάριν προστασίας του απειλουμένου ναυτικού μας.

Εις το προηγούμενον φύλλον μας είπομεν, ότι η Βασιλ. Κορβέτα «η Αμαλία» 
ήτις  έφθασεν  ενταύθα και  ανεχώρησε  φέρουσα και  τον  κ.  Εισαγγελέα  του 



Δικαστηρίου μας διευθύνετο προς καταδίωξιν της πειρατείας, δυστυχώς όμως 
εκ  νεωτέρων  πληροφοριών  μανθάνομεν  ότι  ευρίσκεται  εις  τας  ελληνικάς 
νήσους  δι’  άλλην  υπηρεσίαν  ενώ  την  υπηρεσίαν  ταύτην  ηδύνατο  η 
Κυβέρνησις  να  εκπληρώση  δι’  αποστολής  άλλου  μικροτέρου  πλοίου  εξ 
εκείνων τουλάχιστον άτινα μεταφέρουν τον μεν και δε χάριν διασκεδάσεως και 
να προσκαλέση την Αμαλίαν εις την δραστήριον καταδίωξιν της πειρατείας της 
κατατρομαζούσης ως είρηται και το εμπόριον και την ναυτιλίαν.

Ο Νέγρος είναι άνθρωπος όστις έχει σχέσεις και ευκόλως μανθάνει τα κατ’ 
αυτού πραττόμενα.  Κύριος όθεν γιγνώσκει  πόσα θέλει  πράξει  τολμηρότερα 
ήδη εγκλήματα πληροφορούμενος ότι ουδείς τον καταδιώκει. 


