






24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1851
Η ΕΛΠΙΣ, ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ Γ΄ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Μας γράφουν εκ Σμύρνης υπό ημερομηνίαν 16 Σεπτεμβρίου.
Η Τουρκική κυβέρνησις θέλουσα αποφασιστικώς να εξαλείψη την από τινος 
χρόνου  αναφανείσαν,  το  εμπόριον   και  την  ναυτιλίαν  παρενοχλούσαν 
ληστοπειρατείαν, διέταξε προ πολλού τον τοποτηρητήν της ηγεμονείας Σάμου 
Κ.  Γ.  Κονεμένον,  να  λάβη εκ  συμφώνου μετά  του  επίτηδες  αποσταλέντος 
Χουσεΐν πασά, τα συντελεστικώτερα προς επίτευξιν του σκοπού μέτρα, και 
κατά  συνέπειαν  ο  τοποτηρητής  Κ.  Κονεμένος  διέταξε  μετά  μεγίστης 
επιτηδειότητος και άκρας εχεμυθίας την καταδίωξιν των ληστοπειρατών, των 
οποίων  αρχηγός  ήτο  ο  διαβόητος  επί  ληστοπειρατεία,  ο  προ  δύω  ετών 
δικασθείς και αθωωθείς υπό των Ελληνικών δικαστηρίων Γεώργιος Νέγρος, 
του οποίου μόνον το όνομα ενέπνεεν εις όλους εν γένει τους ναυτιλομένους 
και  εμπορευομένους  φόβον  και  τρόμον  δια  τον  θηριώδη  χαρακτήρα  του 
ανθρώπου τούτου. Η Οθωμανική κυβέρνησις είχε δώσει απόλυτον  εξουσίαν 
εις  τον  τοποτηρητήν  Κ.  Κονεμένον  και  ανεδέχθη  εις  βάρος  του 
αυτοκρατορικού  ταμείου  όλα  τα  έξοδα  της  καταδιώξεως·  ένεκα  πολλά 
πλοιάρια άγνωστα μεν,  ωπλισμένα δε,  φέροντα  ικανούς  προς τον σκοπόν 
άνδρας Σαμίους εμπείρους και  ειδήμονας,  κατεδίωκον την ληστοπειρατικήν 
αυτήν συμμορίαν κατά διαφόρους τρόπους εφ’ όλων των υπόπτων ακτών της 
μικράς  Ασίας  προ  ενός  και  ημίσεως  περίπου  μηνός  και  την  έφερεν  εις 
αμηχανίαν,  ώστε  βυθίσασα  εις  τι  νησίδιον  «Φούρνους»  ονομαζόμενον,  το 
πειρατικόν  της  πλοιάριον,  απεφάσισε  να  εμφωλεύη επί  τινος  του  νησιδίου 
τούτου αποτόμου βράχου δια να υπεκφύγη τας έρευνας της εξουσίας,  τον 
επαπειλούντα αυτήν πανταχόθεν κίνδυνον, και διασκεδάση με τον καιρόν την 
καταδίωξίν της. Συνέπεσεν ώστε ενώ απέβαινεν εις την ξηράν του νησιδίου 
τούτου ο Νέγρος με τους οπαδούς του, Γαλλικόν τι  πλοίον να φθάση εκεί, 
προς τον σκοπόν της καταδιώξεώς των, αλλά κατασκοπεύσαν όλας τας ακτάς 
δεν εδυνήθη ν’ ανακαλύψη τον ληστοπειρατήν με τους περί αυτόν.
Περιοδεύων  ο  τοποτηρητής  Κ.  Κονεμένος,  μεταβαίνει  την  8  τρέχοντος  εις 
Μαραθόκαμπον και την 9 πληροφορείται ότι ο Νέγρος είναι πολλά πιθανόν να 
εμφωλεύη εις  το  νησίδιον των Φούρνων,  οπλίζει  το  πέραμά του  με  εννέα 
εκλεκτούς των Σαμίων στρατιωτών της φρουράς του, θέτει επί κεφαλής αυτών 
τον  Μαραθοκάμπιον  αξιωματικόν  Θεμιστοκλήν  Βουρνέλην,  και  τους 
εξαποστέλλει εις το νησίδιον των Φούρνων όπου προσορμίζονται δια νυκτός, 
καταλαμβάνουσι  τας  αναγκαίας  θέσεις,  και  δύω  ολόκληρους  ημέρας 
περιπολούσι πεινασμένοι και διψασμένοι εν όρεσι και σπηλαίοις εξετάζοντες 
την  νήσον  δια  ν’  ανακαλύψωσι  τους  ληστοπειρατάς,  το  οποίον  τέλος 
κατόρθωσαν  την  13  τρέχοντος  το  πρωί.  Οι  ληστοπειραταί  τέσσαρες  τον 
αριθμόν  μετά  του  αρχηγού  των  Νέγρου  διημέρευον  εις  απόκρημνον  τινα 
βράχον, και μόλις εννοήσαντες τους στρατιώτας, ητοιμάσθησαν να επιπέσωσι 
κατ’ αυτών, ότε ο επί κεφαλής των στρατιωτών τοποθετημένος και έτοιμος εις 
αντίκρουσιν,  τους προσκαλεί  εν  ονόματι  του Σουλτάνου να καταθέσωσι  τα 
όπλα  και  να  παραδοθώσι,  αλλ’  οι  ληστοπειράται  επερειδόμενοι  εις  το 
απόρθητον της θέσεώς των, όχι μόνον δεν πείθονται, αλλά και πυροβολούσι 
πάντες  κατά  των  στρατιωτών,  εντεύθεν  έρχονται  εις  συμπλοκήν,  και  μετά 
ικανήν πεισματώδη μάχην πληγώνονται όλοι οι κακούργοι και τρέπονται εις 
φυγήν·   από  βράχου  εις  βράχον  τους  κυνηγούσιν  ως  αγρίας  αίγας,  οι 
στρατιώται,  τους  προσκαλούσι  και  πάλιν  να  παραδοθώσιν,  αλλ’  αυτοί 



επιμένοντες μάχονται μετ’ απελπισίας και φονεύονται ο εις κατόπιν του άλλου 
χωρίς  να  παραδοθώσιν.  Ούτω  πως  η  εμπνέουσα  πάγκοινον  φόβον  και 
τρόμον  ληστοπειρατική  συμμορία  του  Νέγρου  εξέλιπεν  ολόκληρος,  το  δε 
εμπόριον και η ναυτιλία απηλλάγησαν της μάστιγος ταύτης.
Μετά την πιστήν αυτήν και ανδρείαν πράξιν επέστρεψεν ο ρηθείς αξιωματικός 
και οι στρατιώται με το πέραμα και έφερον εις Μαραθόκαμπον τα μέσα, δι ων 
αφιλονεικήτως αποδεικνύεται το κατόρθωμά των, τα οποία επέδειξαν εις τον 
τοποτηρητήν Κ. Κονεμένον, παρόντος του Χουσεΐν πασά και του πλοιάρχου 
του γαλλικού βρικίου.

Εκ Σύρου μας  γράφουσιν  υπό ημερομηνίαν  19  τρ.  Τα  εξής  περί  της 
αυτής υποθέσεως.
Ο Κ. Κονεμένος, τοποτηρητής της Σάμου παρηγγέλθη υπό της κυβερνήσεώς 
του να λάβη τα καταλληλότερα μέτρα,  δια  να συλλάβη τον ληστοπειρατήν 
Νέγρον μετά της συμμορίας του. Κατορθώσας να πληροφορηθή, ότι ο Νέγρος 
είχεν ερωμένην επί της νήσου «Φούρνους», την οποίαν ενίοτε επεσκέπτετο, 
επέστησεν  όλην  του  την  προσοχήν  επί  της  νήσου  εκείνης·  ακολούθως 
επληροφορήθη  ότι  ο  πειρατής  ούτος  επέβη  της  νήσου  μετά  τεσσάρων 
οπαδών  του,  και  εβούλησε  κατά  την  συνήθειάν  του  το  πειρατικόν  του 
πλοιάριον·  η  πληροφορία  αύτη  εδόθη  εις  τον  Κ.  Κονεμένον  δια  τιινος, 
προσυμφωνηθέντος συνθήματος της αφής δύω φανών.
Ωπλισμένα πλοιάρια διετάχθησαν ευθύς να προσορμισθώσιν εις το νησίδιον· 
εξελθόντες οι εν αυτοίς στρατιώται πολιώρκησαν παμμέγιστον σπήλαιον, το 
οποίον  είχον  σύνηθες  καταφύγιον  οι  πειραταί·  ούτοι  ή  ενοήσαντες  τον 
κίνδυνον,  ή  μόνον  διαν  να  κατοπτεύσωσι  τας  πέριξ  θάλασσας,  μη 
παραφυλλάτωσιν  αυτούς  βασιλικά  πλοία,  ανέβησαν  δια  μιας  οπής  εις  τον 
βράχον,  κάτωθεν του  οποίου  ήτο  το  σπήλαιον·  άμα τους  παρετήρησαν  οι 
στρατιώται, προχωρήσαντες ολίγον της οπής, τοις εφώναξαν εν ονόματι του 
Σουλτάνου  να  ρίψωσι  τα  όπλα,  αλλ’  αυτοί  επυροβόλησαν  κατά  των 
στρατιωτών,  αλλά  τα  τουφέκια  των  δεν  επήραν  φωτιάν·  οι  στρατιώται 
αντεπυροβόλησαν και  ο  μεν  Νέγρος έπεσε  νεκρός,  οι  δε  τρεις  μετ’  αυτόν 
κακούργοι ήλθον εις συμπλοκήν μετά των στρατιωτών και εφονεύθησαν, μη 
θελήσαντες ουδέ ενός να παραδοθή.
Βρίκιον Γαλλικόν, φθάσαν προ μιας ημέρας εις Φούρνους είχεν απομακρύνει 
της νήσου τέσσαρα πέντε εκεί προσωρμισθέντα αλιευτικά πλοιάρια, ώστε να 
μη  δυνηθώσιν  ο  Νέγρος  και  οι  μετ’  αυτού  να  δραπετεύσωσιν,  αν  τυχόν 
διέφευγον  της  προσοχής των υπό του  τοποτηρητού  της  ηγεμονίας  Σάμου 
σταλέντων στρατιωτών.
Εις  το  πλοιάριον  του  βρικίου  τούτου,  δόθησαν  μετά  την  καταστροφήν  της 
συμμορίας,  δια  να  τα  φέρη  εις  την  ελληνικήν  κυβέρνησιν,  εν  ωτίον  του 
Νέγρου, και η παρ’ αυτού, κατά την τελευταίαν εν τω λιμένι Κέας πειρατείαν 
του, ληφθείσα σφραγίς του λιμεναρχείου Κέας.
Λαμπρώς τω όντι συσταίνεται εις τον κόσμον η κυβέρνησίς μας, αναδεχθείσης 
της  Τουρκικής  κυβερνήσεως  να  ελευθερώση  τας  νήσους  μας  από  τον 
πειρατήν Νέγρον, ενώ αμφότεραι αι κορβέται  μας και τα άλλα (εν παρόδω 
σεσηπότα)  πολεμικά  πλοία  μας,  περιφέρονται  τόσον  καιρόν  ανωφελώς  το 
Αιγαίον  πέλαγος·  αγκαλά  τι  μέλει  τους  υπουργούς  μας  αν  υποφέρη  το 



εμπόριον και η ναυτιλία· αρκεί ότι οι οικονομούντες αυτοί, και τα παιδιά των 
και τα σκυλιά των, και οι φίλοι και φατριασταί των, κατατρώγοντες το εθνικόν 
ταμείον.

Ο  υπουργός  της  Δικαιοσύνης,  αγνοούμεν  δια  τινους  λόγους,  οίτινες 
βεβαίως όμως, το λέγομεν μετά πεποιθήσεως δεν είναι λόγοι υπηρεσίας, από 
τινος  καιρού  προσπαθεί,  συκοφαντών τον  εισαγγελέα  των  Πρωτοδικών Κ. 
Μιτσάκην, παρά τω βασιλεί, να κατορθώση την παύσιν του. Περί των αισχρών 
μέσων,  τα  οποία  μετεχειρίσθη  δια  να  εξαπατήση  την  καλήν  πίστιν  του 
βασιλέως, καταντήσας να λάβη ως και μετά κακούργων διαιτωμένων εν τω 
Μενδρεσέ,  νυκτερινάς  συνεντεύξεις,  θέλομεν  ομιλήσει  ακολούθως 
πλατύτερον. 
Ο βασιλεύς έδειξεν εις την περίστασιν ταύτην, αίσθημα δικαιοσύνης το οποίον 
τω κάμνει τιμήν· δεν ενέδωσε να εξώση της υπηρεσίας υπάλληλον 18 ήδη έτη 
υπηρετούντα εντίμως, και χωρίς να δώση ποτέ αφορμήν υπονοίας κατά της 
διαγωγής του, αλλ’ εζήτησε παρά του υπουργού να τω αναφέρη πράξεις του 
εισαγγελέως  φερούσας  χαρακτήρα  αμελείας.  Ή  παραβιάσεως  των 
καθηκόντων του. Ανέφερε τοιαύτας ο υπουργός, αλλ’ ο βασιλεύς απήτησε να 
ζητηθή πρότερον η απολογία του εισαγγελέως· δεν ήτο δύσκολον εις αυτόν, μ’ 
επίσημα  έγγραφα  εις  χείρας,  να  καταδείξη  τον  υπουργόν,  ως 
συκοφαντήσαντα αυτόν.
Ο Κ. Μιτσάκης δεν είναι πολιτικός φίλος μας, αι πολιτικαί αρχαί του απέχουσι 
πολύ των ιδικών μας· ευρέθημεν πολλάκις εις θέσιν να τον προσβάλωμεν ως 
προς τας καταδιώξεις των εφημερίδων της αντιπολιτεύσεως, αλλ’ οφείλομεν 
να ομολογήσωμεν εν συνειδήσει, ότι καθόσον αφορά την επιμέλειαν, και την 
ακεραιότητά του, καθόσον αφορά την ευθυδικίαν του και την αμερόληπτον και 
απαθή ενέργειαν των Εισαγγελικών καθηκόντων του, όλων των κομμάτων οι 
άνθρωποι  τον  τιμώσιν,  ως  εκ  της  πολυετούς  δοκιμασίας.  Απορούμεν  επ’ 
αληθείας, πως ο βασιλεύς υποφέρει έτι υπουργόν, τον οποίον τοσάκις εις την 
υπόθεσιν ταύτην συνέλαβεν επ’ αυτοφώρω συκοφάντην αρχαίου υπαλλήλου.


