




Η ΤΑΧΥΠΤΕΡΟΣ ΦΗΜΗ, 24 Σεπτεμβρίου 1851
Εφημερίς φιλολογ. του εμπορ. και των ειδήσεων  

Η Κυβέρνησις της Α. Μεγαλειότητος του Σουλτάνου θέλουσα αποφασιστικώς 
να  εξαλείψη  την  από  τινος  χρόνου  καταμαστίζουσαν  τω  πελάγει  της 
Αυτοκρατορίας  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 ήτον ο διαβόητος επί ληστοπειρατεία, ο 
άλλοτε  δικασθείς  και  αθωωθείς  από  τα  Ελληνικά  δικαστήρια  Γεώργιος 
Νέγρος,  του  οποίου  το  όνομα  μόνον  ενέπνεε  εις  όλους  εν  γένει  τους 
ναυτιλλομένους  και  εμπορευομένους  ακράτητον  φόβον  και  τρόμον  δια  το 
θηριώδες και απάνθρωπον του ανθρωπομόρφου τούτου θηρίου.

Η Υψ.  Κυβέρνησις  είχε  δώσει  απόλυτον εξουσίαν  εις  τον  Τοποτηρητήν Κ. 
Κονεμένον, και ανεδέχθη γενναίως εις βάρος του Αυτ. Ταμείου όλα τα έξοδα 
της  καταδιώξεως·  ένεκα  τούτου  όθεν  πολλά  πλοιάρια  άγνωστα  μεν, 
ωπλισμένα δε, φέροντα ικανούς προς τον σκοπόν άνδρας Σαμίους εμπείρους 
και  ειδήμονας,  κατεδίωκον  την  ληστοπειρατικήν  αυτήν  συμμορίαν  κατά 
διαφόρους τρόπους επ’ όλων των υπόπτων ακτών προ ενός ημίσεως σχεδόν 
μηνός,  και  την  έφερον  εις  αμηχανίαν,  ώστε  βυθίσασα  εις  το  ερημόνησο, 
Φούρνους  ονομαζόμενο,  το  πειρατικόν  του  πλοιάριον,  απεφάσισε  να 
εμφωλεύση  επί  τινος  της  ερημονήσου  αυτής  αποτόμου  βράχου  δια  να 
υπεκγύγη τας  ερεύνας  της  εξουσίας,  τον  επαπειλούντα  αυτήν πανταχόθεν 
κίνδυνον,  και  διασκεδάση με τον καιρόν την καταδίωξίν της.  Το περίεργον 
όμως είναι, ότι ενώ απέβαινον εις την ξηράν της ερημονήσου αυτής ο Νέγρος 
με τους οπαδούς του, Γαλλικόν τι πλοίον φθάνει εκεί, κατασκοπεύει όλας τας 
ακτάς και δεν δύναται  ν’ ανακαλύψη τον ληστοπειρατήν με τους περί αυτόν.

Περιοδεύων ο Τοποτηρητής Κ. Κονεμένος, μεταβαίνει  την 8ην τρέχοντος εις 
Μαραθόκαμπον, και την 9ην πληροφορείται, ότι ο Νέγρος είναι πολλά πιθανόν 
να εμφωλεύη  εις την ερημόνησον αύτην των Φούρνων, οπλίζει το πέραμά 
του (λέμβον του) με εννέα εκλεκτούς των Σαμίων στρατιωτών της φρουράς 
του, θέτει επί κεφαλής αυτών τον Μαραθοκάμπιον αξιωματικόν Θεμιστοκλήν 
Μπουρνέλην, και τους εξαποστέλλει εις την ερημόνησον των φούρνων, όπου 
προσορμίζονται  δια  νυκτός,  καταλαμβάνουσι  τας  αναγκαίας  θέσεις,  και 
τέσσαρας  ολοκλήρους ημέρας  περιπολούσι  πεινασμένοι  και  διψασμένοι  εν 
όρεσι  και  σπηλαίοις  εξετάζοντες  την  νήσον  δια  να  ανακαλύψωσι  τους 
ληστοπειρατάς  το οποίον τέλος κατόρθωσαν την δεκάτην τρίτην τρέχοντος το 
πρωΐ. Οι ληστοπειραταί τέσσαρες τον αριθμόν, μετά του αρχηγού των Νέγρου 
διημέρευον εις απόκρημνον τινα βράχον, και μόλις ενόησαν τους στρατιώτας, 
ητοιμάσθησαν να επιπέσωσι κατ’ αυτών, ότε ο επί κεφαλής των στρατιωτών 
τοποθετημένος  και  έτοιμος εις αντίκρουσιν,  τους προσκαλεί  εν ονόματι  της 
Α.Μ. του Σουλτάνου να καταθέσωσι τα όπλα και να παραδωθώσιν· αλλ’ οι 
ληστοπειραταί 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  πάλι  να 
παραδοθώσιν,  αλλ’  αυτοί  επιμένοντες  μάχονται  μετ’  απελπισίας  και 
φονεύονται  είς  κατόπιν  του  άλλου,  χωρίς  να  παραδοθώσιν·  ούτω  πως  η 
εμπνεύσασα  πάγκοινον  φόνον  και  τρόμον  ληστοπειρατική  συμμορία  του 
Νέγρου εξέλιπεν ολόκληρος, το δε εμπόριον και η ναυτιλία απηλλάγησαν δια 
παντός ίσως τοιαύτης ολεθρίου και καταστρεπτικής θαλασσίας Τίγρεως.

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 απέδειξαν εις τον 
Τοποτηρητήν Κ. Κονεμένον, παρόντος του Χουσεΐν πασά και του Πλοιάρχου 
του Γαλλικού Βρικίου ο Φαβέρ.

Εν Σάμω τη 15 7μβρίου 1851
Δ.


