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- Διαβάζουμε εις τον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ των Αθηνών:



Επιτέλους αι θάλασσές μας εκαθαρίσθησαν από τους πειρατές οι οποίοι τις  
ελυμαίνονταν εδώ και πολύν καιρό. Ο φοβερός και τρομερός Νέγρος και οι  
σύντροφοί του, δεν υπάρχουν πλέον. Και αυτό επετεύχθη χάρις εις τις άοκνες  
προσπάθειες  του  γαλλικού  πολεμικού  ναυτικού,  και  εις  την  προσφυή  και  
άμεσον παρέμβαση του Υπουργού της Γαλλίας κ. Φορτ-Ρουέν (Forth-Rouen),  
που η Ελλάς απολαμβάνει τοιαύτη ευτυχή έκβασιν.

Τους  τελευταίους  σχεδόν επτά  μήνας,  ο  διοικητής  Ναύαρχος  της  γαλλικής  
ναυτικής μοίρας που εδρεύει εν Πειραιεί ανέθεσε στο πλοίον βρίνιον Fabert,  
και  στον  κυβερνήτη  του  κ.  Μ.  Pichon,  πολύ  διακεκριμένο  αξιωματικό,  την  
καταδίωξιν του αρχιπειρατού Νέγρου. Σχεδόν τέσσερις μήνες πριν, ο Γάλλος  
διοικητής  ήτο  έτοιμος  να  τον  συλλάβει  εις  το  Ικάριον,  όπου  και  τον  είχε  
εντοπίσει, αλλά λόγω των λανθασμένων κινήσεων εις τας οποίας προέβει η  
Ηγεμονία της Σάμου, ο Νέγρος κατόρθωσε να διαφύγει. 

Κατά συνέπεια ζητήθηκε από την Υψηλή Πύλη και δόθηκαν οι απαιτούμενες  
διαταγές, έτσι ώστε ο κ. Μ. Pichon να βρεθεί και πάλιν εις θέσιν να ξεκινήσει  
μια  νέα  καταδίωξη  στας  αρχάς  Σεπτεμβρίου.  Περί  την  16ην  τρέχοντος  
ανακάλυψε  εκ  νέου  τα  ίχνη  του  αρχιπειρατού  Νέγρου  εις  τας  ανατολικάς  
Σποράδας νήσους του Αρχιπελάγους. Τον ακολούθησε από νήσον εις νήσον  
και  τελικώς,  χρησιμοποιώντας και  τις  βοηθητικές λέμβους κατάφερε να τον  
εγκλωβίσει στον μεγάλο Φούρνο που βρίσκεται μεταξύ Ικαρίας και Σάμου. 

Ο Τούρκος Τοποτηρητής της νήσου Σάμου, ειδοποιηθείς, φρόντισε και εστάλη  
ένα απόσπασμα εκ δεκαπέντε Αρβανιτών στρατιωτών υπό τας διαταγάς ενός  
εξαιρετικά  θαρραλέου  νεαρού  αξιωματικού  ονομαζόμενου  Θεμιστοκλή.  Το  
απόσπασμα τούτο εβρέθη εις θέσιν μάχης με τους πειρατάς τη στιγμή κατά την  
οποία ο Νέγρος και οι τρεις σύντροφοί του προωθούνταν εις ένα ύψωμα ώστε  
να παρακολουθούν τις κινήσεις των γαλλικών πλοιαρίων. 

Διαπιστώνοντας  οι  πειρατές  ότι  ανακαλύφθηκαν,  έβαλαν  σαν  στόχο  τον  
επικεφαλής των στρατιωτών και τότε οι στρατιώται του Θεμιστοκλή απάντησαν  
με καταιγιστικά πυρά, ο Νέγρος εφονεύθει βληθείς από τρεις σφαίρας, καθώς  
επίσης  και οι τρεις σύντροφοί του.

Ο  κυβερνήτης  Pichon,  για  να  αποτρέψει  την  διαφυγή  του  Νέγρου  είχε  
φροντίσει να επιτάξει όλα τα πλοιάρια της νήσου. 

Τα ώτα των τεσσάρων φονευθέντων πειρατών προσφέρθηκαν ως δώρο στον  
κ. Μ. Pichon, ο οποίος ανέφερε ότι ο Νέγρος κατά τη στιγμή του θανάτου του  
έφερε μεθ΄ εαυτού την επίσημη σφραγίδα του τελωνείου της Kέας. 

Δεν υπάρχουν λόγια για να επαινέσουμε τη δραστηριότητα και προνοητικότητα  
του γενναίου και άξιου αυτού αξιωματικού προσόντα που αποδείχθηκαν με την  
ευκαιρία αύτη.


