
 

Αριθ. 5. Το Συμβούλιον των εν Σύρω Πλημμελειοδικών 

19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1851 

 

Συγκείμενον εν τω δωματίω των διασκέψεων του δικαστηρίου τούτου την 19ην 
Ιανουαρίου 1851 ίνα σκεφθή και αποφανθή επί της εξής ποινικής υποθέσεως.— 
Ο Δήμαρχος Μυκώνου δια του υπ’ αρίθ. 1006/ 308 και από 11 Δεκεμβρίου π. ε. 
προς τον ενταύθα εισαγγελέα εγγράφου του ανέφερεν, ότι ο Σωτήριος Λεκούρης 
κυβερνήτης αλιευτικού τινός πλοιαρίου του ανήγγειλεν ότι περί το μεσονύκτιον 
της προτεραίας τω εκλάπη το πλοιάριον από την προκυμαίαν της νήσου ταύτης 
και ότι οι κλέψαντες αυτό ήσαν τρεις άνθρωποι μεταβάντες προ τινων ημερών 
εκεί οίτινες μη δυνηθέντες ένεκα της τρικυμίας να προχωρήσουν …… με το ίδιον 
πλοιάριον και απεβιβάσθησαν καθ’ ην στιγμήν ο ειρημένος κυβερνήτης μετέβη εις 
την προκυμαίαν προς ανεύρεσιν του πλοίου του· ότι άμα ειδοποιηθείς περί του 
πειρατικού τούτου φρόντισεν περί της συλλήψεως των …….. τριών ανθρώπων 
οίτινες ως επληροφορήθην ήσαν ο Γεώργιος Νέγρος, ο Ιωάννης Σάρδης, και Γ. 
Δ. Κ. και εζητήσατο να ευεργετηθούν τα περαιτέρω. 
Συνεπεία της μηνύσεως ταύτης ενηργήθη τακτική ανάκρισις κατά παραγγελίαν 
του εισαγγελέως κατά την διάρκειαν της οποίας προεφυλακίσθησαν οι 
κατηγορούμενοι δυνάμει εντάλματος του ανακριτού υπ’ αριθ. 999 π. ε. μετά δε 
την παραίτησιν αυτής ο αυτός εισαγγελεύς υποβαλέν εις το δικαστικόν τούτο 
Συμβούλιον την σχηματισθείσαν δικογραφίαν δια του υπ’ αριθ. 4469 εγγράφου 
του επρότεινεν ότι επειδή εκ της ανακρίσεως δεν εξάγονται παντάπασιν ενδείξεις 
κατά των κατηγορουμένων και επειδή ως προς την αποδιδομένην  τω Ι. Σαρδή 
πλαστογραφίαν δεν είναι εφικτή επί του παρόντος να επιφέρη γνώμην να 
αποφανθή το Συμβούλιον ότι δεν υπάρχει αφορμή προς κατηγορίαν κατά των 
ρηθέντων κατηγορουμένων διατασσομένης και της αποφυλακίσεώς των, 
καθόσον δε ……. Την δευτέραν πράξιν να διαταχθή ο χωρισμός της ανακρίσεως 
διατασσομένης και της διαρκείας της προφυλακίσεως του Ιωάννου Σάρδη. 
Ακούσων τον εισαγγελέα αναπτύξηντα και προφορικώς εν τω Συμβουλίω την 
πρότασίν του ταύτην. 

Μετά δε την αποχώρησιν αυτού 
Διελθών την δικογραφίαν 
Σκεφθέν κατά τον Νόμον. 

 
Επειδή εκ της γενομένης ανακρίσεως προκύπτει ότι, την 10 10βρίου 1850 εν 
Μυκόνω οι κατηγορούμενοι Γ. Νέγρoς. Γ.Δ.Κ. και Ι. Σάρδης επέβησαν εις το 
πλοιάριον του Σωτηρίου Λυκούρη προσαραγμένου και απεμακρύνθησαν της 
ξηράς επί σκοπώ αλιεύσεως, ότι μετά μικρόν επανελθόντες παρήτησαν το 
πλοιάριον εις την θέσιν των αβλαβής και παρέλαβων αυτό υπό των κατόχων του 
……….. ότι κατά την εις το πλοίον επιβίβασίν των δεν παρέλαβον μήτε τροφάς 
μήτε όπλα αλλ’ ούτε είχε τούτο τα αναγκαία έπιπλα … ….. πανιά. κ.λ.π. δια 
μακρόν πλουν· ότι μετά την παράδοσιν του πλοιαρίου εις τους έχοντας δικαίωμα 
εγένετο η επί κλοπή μήνυσις. 
Επειδή κατά τα ειρημένα η πράξις των κατηγορουμένων του να λάβωσι το 
πλοιάριον δια αλίευσιν και να το επιστρέψουν οπίσω εις τους έχοντας δικαίωμα 
δεν είναι κλοπή καθότι κλοπή είναι η αφαίρεσις πράγματος τινος δια να το έχη εις 
την ιδιοκτησίαν του και τοιαύτη δεν υπάρχη η προκυμένη ούτε άλλη αξιόποινος. 



Επειδή δε ως βεβαιούται εκ της δικογραφίας οι κατηγορούμενοι υπάρχουν 
προφυλακισμένοι 
 

Δια ταύτα, δυνάμει των άρθρων 251. 5 και 259. της ποινικής δικονομίας 
 

Αποφαίνεται ότι δεν πρέπει να γίνη κατηγορία κατά των ειρημένων 
κατηγορηθέντων επί κλοπή του πλοιαρίου του Σ. Λυκούρη. Διατάσση την εκ της 
φυλακής απόλυσιν αυτών πλην του Ιωάννου Σάρδου κρατουμένου και δι’ άλλην 
πράξιν. 

Επειδή ως προς την επί πλαστογραφία κατά του Ιωάννου Σάρδη κατηγορίαν δια 
ευεργεσίαν εισέτι …… ανάκρισις δια να δυνηθή το Συμβούλιον να επιληφθή και 
περί αυτής επομένως πρέπη να διαταχθή ο χωρισμός της κατά του αυτού 
κατηγορουμένου επί τη ανωτέρω πράξει ανακρίσεως. 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


