
HΓΕΜΟΝΙΑ ΤΗS SΑΜΟΥ.

Ο ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΗS ΑΥΤΗS.

Προς τους Δημάρχους εν γένει.

Νέαι απότολμοι ληστρικαί πράξεις της συμμορίας του Αρχιπειρατού Γεωργίου  
Νέγρου ηνάγκασαν τας εν Σμύρvη και τας πέριξ ημών Οθωμανικάς Αρχάς να 
εξοπλισθώσιν άποφασιστικώς προς καταδίωξιν και εξόντωσιν των ανθρωπομόρφων  
τούτων τεράτων και των άλλων ομοίων των, ούτοι αναγκασθέντες στενώς προ τινων  
ημερών ήρπασαν από Γκιαουρκιωϊ το Ταχυδρομικόν Μας πλοίον. Ο Νέγρος  
επεβιβάσθη μετά των οπαδών του εις λέμβον τινα (κουρίταν) του Ιχθυοτροφείου και  
εικάζεται ότι και απέβησαν εις Μαραθιάν κάτωθεν του Τζαγκλίου καταδιωκόμενοι υπό  
των Αρχών. 

Θεωρούντες δε ότι εκτός των ειρημένων ληστοπειρατών, υπάρχουν και άλλοι προ  
πολλού περικρυπτόμενοι ένδον της Νήσου, ήτοι ο ……….. μετά των οπαδών του,  
ενομίσαμεν αναγκαίον λαβόντες και την γνώμην της Βουλής να σας διακηρύξωμεν  
δια τελευταίαν φοράν, ότι ο Τόπος θεωρούμενος υπό των εξωτερικών Αρχών ως η  
πηγή, το ορμητήριον και το άσυλον της ληστοπειρατείας υπόκειται εις μεγίσrην  
ευθύνην και επαπειλείται να περιέλθη εις μεγάλας δοκιμασίας και βλάβην των  
συμφερόντων του, εάν οι κάτοικοι αποφασιστικώς δεν συντρέξωσιν εις την  
καταδίωξιν και εξόντωσιν των επί της Νήσου κακούργων, καθότι από ενός και  
ημίσεως έτους αι πρώται ληστρικαί συμμορίαι από Σαμίους έσχηματίσθησαν, και  
αυτή δε η του …. δια Σαμικού πλοίου εξεκίνησε κατά πρώτον εκ Σμύρνης, δια  
Σαμικών πλοίων φυγαδεύονται, και δια Σαμικών πλοίων επανέρχονται εις την Νήσον,  
υπό Σαμίων τροφοδοτούνται εντός και εκτός της Νήσου, υπό Σαμίων, νοσηλεύονται  
και ενί λόγω πανταχού και πάντοτε ευρίσκουσιν άσυλον και περίθαλψιν παρά τοις  
Σαμίοις ταύτα πάντα εχαρακτήρισαν τους Σαμίους ως αυτόχρημα ληστάς και  
λησταποδόχους. 

Τούτων ούτως εχόντων, δια να αποφύγη ο Τόπος τας δυσχερείς συνεπείας εις τας  
οποίας είναι επόμενον να υποκύψη ενομίσαμεν καθήκον Μας και αποστέλλομεν  
προς υμάς τον Κ. Θεμιστοκλήν Μπουρνέλην, δια να Σας εξηγήση την έννοιαν της  
παρούσης Μας, όπως εννοήσητε κατά βάθος εις ποίαν δεινήν θέσιν ευρίσκεται ο  
Τόπος. Σας προσκαλούμεν δε συγχρόνως όπως συνεννοηθέντες μετά του  
Πολιτάρχου της περιφερείας Σας, χορηγήσητε προς αυτόν εκτός των  
δημοτοφυλάκων, οι μεν Δήμοι πρώτης τάξεως, ανά 25. της δευτέρας ανά 15. και οι  
της τρίτης ανά 8. εκ των ικανωτέρων να φέρωσιν όπλα κατοίκων του Δήμου Σας,  
οίτινες οφείλουσιν αποφασιστικώς και μετά προθυμίας να κινήσωσιν εις την  
προκειμένην καταδίωξιν, ίνα εξαλείψωσι δια των πράξεών των τα στίγματα, τα οποία  
προ πολλού εκηλίδωσαν το Σαμικόν όνομα, και απαλλάξωσι συγχρόνως τον Τόπον  
από τας επαπειλουμένας καταστροφάς και εξωτερικάς αποζημιώσεις, αίτινες  
μέλλουσι να επενεχθώσι, διότι όχι μόνον τα πλοία και οι κάτοικοι θέλουσι περιορισθή  
από την επί της μικράς Ασίας ακτοπλοίαν, αλλά και πολλά εξ αυτών θέλουσι  
πυρποληθή και οικίαι αγροτικαί, και λησταπoδoχής ύποπτοι θέλουσι καταστραφή, και  
εξωτερική στρατιωτική δύναμις θέλει επέλθη επί της Νήσου προς καταδίωξιν των  
κακούργων. 



Αναπαύοντες όθεν την συνείδησίν Μας, Σας γνωστοποιούμεν ταύτα, και  
απεκδεχόμεθα να ίδωμεν αποτελέσματα ευάρεστα και ικανά δια να απαλλάξωσι τους  
κατοίκους από πάσης ενδεχομένης βλάβης των συμφερόντων των. 

Εν Λιμ. Βαθέος την ….Ιουνίου 1851. 

                                                                           Ό Τοποτηρητής

                                                                           Γ. Κονεμένος


