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19 Ιουλίου του 1847 

 
Κατά το έτος 1846 διεδόθη η φήμη ότι εις τα παράλια της μικράς Ασίας εγένοντο 
διάφοραι πειρατικαί πράξεις υπό της συμμορίας του Γεωργίου Νέγρου κατοίκου 
Σάμου· ο ενταύθα υγειονόμος δια του υπ’ αριθ. 284 της 1ης Αυγούστου 1846 
εγγράφου του, ανέφερεν εις την Νομαρχίαν Κυκλάδων ότι την 28ην Ιουλίου π. ε. 
κατέπλευσεν εις τον ενταύθα λιμένα από Ικαρίαν εις Μύκωνον το υπό σημαίαν 
Οθωμανικήν τζερνίκιον «η Χελιδών» κυβερνούμενον υπό του Χαραλάμπους 
Δημητρίου, εκ Σμύρνης, και έχον δύο ναύτας, μεταξύ των οποίων είναι ο 
αρχιπειρατής Γεώργιος Νέγρος Σάμιος, όστις επεβιβάσθη από Ικαρίαν εις το 
μνησθέν τζερνίκιον, υπό το όνομα Δημήτριος Βαλσάμου· ότι το αυτό πλοίον εις 
την από Ικαρίαν αναχώρησίν του κατέπλευσεν εις Μύκωνον όπου απεβίβασε εις 
το εκεί λοιμοκαθαρτήριον δύο άνδρες τον Α.Σ. μέτοχον του πλοίου και τινα 
Ιωάννην, του οποίου το επώνυμον  αγνοεί, αμφοτέρους Μυκωνίους. 
Η Νομαρχία Κυκλάδων δια του υπ’ αριθ. 4688/ 4751 της 4 Αυγούστου 1846 
εγγράφου της, διεβίβασε εις  τον παρά τω Δικαστηρίω τούτο εισαγγελέα το 
έγγραφον του υγειονόμου Σύρου, και άλλα τινα έγγραφα άλλων αρχών, δια να 
ενεργηθώσι τα κατά Νόμον· ο εισαγγελεύς παρήγγειλε τακτικήν ανάκρισην επί 
των καταγγελθησών πειρατικών και ληστρικών πράξεων· ο δε ανακριτής δια του 
υπ’ αριθ. 544 της 6 Αυγούστου π. ε. εντάλματος φυλακίσεως, διέταξε την 
φυλάκισιν του Γεωργίου Νέγρου, κατοίκου Σάμου, Α.Κ.Κ., Ι.Δ.Α., Α.Σ.Σ. και Χ.Δ., 
κατοίκων Μυκώνου ως κατηγορουμένων ότι ενήργησαν διαφόρους πειρατείας εις 
διαφόρους θάλασσας, κατά υπηκόων ξένων δυνάμεων, και κατά Ελλήνων· 
διαρκούσης της ανακρίσεως εκρίθη αναγκαίον προς ανίχνευσιν των πράξεων και 
των αυτουργών αυτών να προσέλθη και εξετασθή αυτοπροσώπως ενταύθα 
παρά του ανακριτού, διάφορα πρόσωπα παθόντα, διαμένοντα εις Λέρον, 
Κάλυμνον, Ικαρίαν, Σάμον, και Πάτμον, ως μη υπαρχόντων ελληνικών 
προξενείων εις τους τόπους εκείνους, μη εμφανισθέντων δε ουδείς εκ των 
σημειωθέντων μαρτύρων και κλητευθέντων προς εξέτασιν. Ο αντιειεσαγγελεύς 
δια του υπ’ αριθ. 1991 της 28 Ιουλίου ε. ε. υποβάλλων εις το Συμβούλιον τούτο 
την δικογραφίαν της προκειμένης υποθέσεως εκθέτει, ότι επειδή η προσέλευσις 
των κλητευθέντων μαρτύρων, ενώπιον του ενταύθα ανακριτού, καθίσταται 
ανέφικτος, ως εξάγεται από το επισυναπτόμενον έγγραφον του επί της 
δικαιοσύνης υπουργείου υπ’ αριθμού 4150 εκ δε της ενεργηθήσης ανακρίσεως, 
δεν προκύπτουσι ικαναί ενδείξεις, εφ’ ων να δύναται να στηριχθή κατηγορία. Δια 
ταύτα και δυνάμει των άρθρων 2906 και 251 παρ. 2 και 259 της ποινικής 
δικονομίας υποβάλλει εις το Συμβούλιον την δικογραφίαν της υποθέσεως 
προτείνη να παύση προς καιρόν την περαιτέρω καταδίωξιν των επί πειρατείαν 
κατηγορουμένων, Γεωργίου Νέγρου, Α.Κ.Κ., Ι.Δ.Α., Α.Σ.Σ. και Χ.Δ. δι’ ην 
κατηγορούνται πράξιν και να διαταχθή η εκ της φυλακής προσωρινή αυτών 
απόλυσις και η εις αυτούς απόδοσις των κατά την ανάκρισιν κατασχεθέντων 
όπλων.  
Ακούσαν τον εισαγγελέα αναπτύξαντα την πρότασιν ταύτην το Συμβούλιον τούτο 
σκεφθέν κατά τον Νόμον 
Παύη προς καιρόν την περαιτέρω καταδίωξιν κατά του Γεωργίου Νέγρου 
γεννηθέντος και κατοικούντος εις Σάμον ηλικίας ετών 40, Χ.Δ. γεννηθέντος εις 
Σμύρνην ετών 23, Α.Κ.Κ. γεννηθέντος εις Τένεδον ετών 25, Ι.Δ.Α. γεννηθέντος εις 



Γκιουλμπαξέ ετών 25 και Α.Σ.Σ. γεννηθέντος εις Γκιουλμαξέ κατοίκου Μυκώνου, 
κατηγορηθέντων ότι κατά το έτος 1846 εξετέλεσαν διαφόρους πειρατείας και 
ληστρικάς πράξεις, εις διαφόρους θαλάσσας και εις Σάμον κατά υπηκόων ξένων 
δυνάμεων και κατά Ελλήνων. 
Διατάσσει την εκ της φυλακής προσωρινήν απόλυσίν των και την απόδωσιν των 
ως πειστηρίων κατά την ανάκρισιν κατασχεθέντων όπλων. 
 

Απεφασίσθη και εξεθόθη εν Σύρω την 19 Ιουλίου του 1847 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 


