
 

Αριθ. 62. ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΩΝ ΕΝ ΣΥΡΩ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ 

7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1851. 

Οι Γεώργιος Νέγρος, Δ.Κ. και Ιωάννης Σάρδης κατηγγέλθησαν ότι την 10 
10βρίου π. ε. έκλεψαν εκ της παραλίας της Μυκώνου εν πλοιάριον του Σωτηρίου 
Λυκούρου, ο δε τελευταίος Ιωάν. Σάρδης, και ότι κατά το 1848 πλαστογραφήσας 
το από 13 9βρίου του αυτού έτους και υπ’ αριθ. 4620 έγγραφον του υπουργείου 
των εξωτερικών, εξάλειψε το εγγεγραμμένον επίθετον και προσέθεσε το ιδικόν 
του. Το δε Συμβούλιον τούτο, προς ο υπεβλήθη η μετά την περαίωσιν της 
νομίμου ανακρίσεως σχηματισθείσα δικογραφία, δια του υπ’ αριθ. 5 της 20 
Ιανουαρίου ε. ε. βουλεύματός του, διέταξε τον χωρισμόν της κατά του ειρημένου 
Ιωάν. Σάρδη ανακρίσεως καθόσον αφορά την αποδιδομένην αυτώ πράξιν της 
πλαστογραφίας, και την διάρκειαν της προφυλακίσεως του, δια τον λόγον ότι ως 
προς την πράξιν *** της πλαστογραφίας ……  

Μετά την έκδοσιν του ανωτέρω βουλεύματος ουδεμίας ανακριτικής πράξεως 
ενεργηθήσεις ως προς την της πλαστογραφίας κατηγορίαν, ο ενταύθα 
εισαγγελεύς υποβαλών και αύθις την αυτήν δικογραφίαν εις το Συμβούλιον τούτο 
δια του υπ’ αριθ. 5400 την 7 Απριλίου ε. ε. εγγράφου του, επρότεινε να παύση 
προς καιρόν η περαιτέρω κατά του Ιωάννου Σάρδη καταδίωξις επί τη εκτεθήση 
πλαστογραφία, και να διαταχθή η αποφυλάκισις αυτού, καθότι εκ της ανακρίσεως 
δεν εξάγονται αποχρώσες ενδείξεις προς υποστήριξιν της προηγουμένης 
κατηγορίας ούτε καθ’ ην περίπτωσιν ήθελε βεβαιωθή η φαινομένη εις το 
πλαστογραφηθέν έγγραφον μεταβολή. 

Ακούσαν τον εισαγγελέα επιμείνοντα και προφορικώς 

Εις την ανωτέρω πρότασίν του 

Αποχωρήσαντος δ’ αυτού 

Σκεφθέν κατά τον Νόμον 

Επειδή, ως εκ της προηγουμένης δικογραφίας προκύπτη, ότι όταν εξεδόθη το υπ’ 
αριθ. 5 ε. ε. βούλευμα του Συμβουλίου τούτου, μετ’ ου ως μη ενεργηθείσης της 
προσήκουσας ανακρίσεως καθόσον αφορά την περί ης ο λόγος πράξιν της 
πλαστογραφίας, διεχωρίσθη αύτη από την ετέραν εις τον αυτόν κατηγορούμενον 
αποδωθήσαν πράξιν της κλοπής ή πειρατείας μέχρι την 7 Απριλίου ε. ε. ότε η 
αυτή δικογραφία καθυπεβλήθη αύτη εις το Συμβούλιον τούτο, ουδεμία ανακριτική 
πράξις ενηργήθη ως προς την πλαστογραφία του παρά τω κατηγορουμένω 
ευρεθέτος υπ’ αριθ. 4620 εγγράφου του επί των εξωτερικών υπουργείου, ουδέ 
καν υπάρχη εν τη προηγουμένη δικογραφία επισυνημμένον το προμνημονευθέν 
έγγραφον ίνα ίδη αυτό και το Συμβούλιον τούτο και ούτο εκτιμήση εν γνώσει των 
πραγμάτων τας συνοδευούσας την πράξιν της πλαστογραφίας λοιπάς 
περιστάσεις. Εάν δε το έγγραφον αυτό ευρίσκεται παρά τω υπουργείω, δύναται 
να ζητηθή αρμοδίως όπως επισυναφθή εν τη δικογραφία. 



Επειδή προς τούτης, ενώ ο κατηγορούμενος, θέλων να δικαιολογήση την 
αλλαγήν του προτέρου ονόματος και επωνύμου του από «Αλέξιος Ξένος» εις το 
«Ιωάννης Σάρδης» οίον αναφέρεται και εν τω πλαστογραφηθέντι εκείνω επισήμω 
εγγράφω ισχυρίσθη ενώπιον του ενταύθα ανακριτού ότι νοσηλευόμενος εις το 
ενταύθα Νοσοκομείον έλαβε πιστοποιητικόν από τούτο και κατά λάθος τον 
εσημείωσαν εν τω πιστοποιητικώ ως Ιωάννην Σάρδην, δεν ενεργήθη ανάκρισις 
ίνα βεβαιωθή εάν αληθώς ο διευθυντής ή επιστάτης του ενταύθα Νοσοκομείου 
έδωκεν εις τον κατηγορούμενον τοιούτον πιστοποιητικόν, ως προς ποίον 
σκοπόν, και αν η του Νοσοκομείου διεύθυνσις εσημείωσε κατά λάθος εν τω 
πιστοποιητικώ αυτώ τον τότε ονομαζόμενον Αλέξιον Ξένον ως Ιωάννην Σάρδην, 
η αν αληθώς ο κατηγορούμενος εξηπάτησε την του Νοσοκομείου διεύθυνσιν, και 
αποκρύψας το αληθές όνομά του, τω ανέφερεν ότι ονομάζεται Ιωάννης Σάρδης, 
όνομα όπερ ταυτίζεται με το εν τω πλαστογραφηθέντι εκείνω εγγράφω 
αναφερόμενον τοσούτω μάλλον ενώ ο κατηγορούμενος, ερωτηθής υπό του 
ανακριτού πως να σημαίνη ώστε το πλαστογραφηθέν αυτό επίσημον έγγραφον, 
όπερ εύρεν, ως λέγει έξωθεν του Νοσοκομείου, να περιέχη το όνομα και 
επώνυμον του κατηγορουμένου, απεκρίθη ξηρά ότι δεν ηξεύρη, καίτοι ομολογή 
προς εταίραν ότι αυτός δεν διορίσθη ποτέ εις την εν τω εγγράφω εκείνω 
μνημονευομένην θέσιν δημοσίου υπαλλήλου. 

Επειδή προς τούτοις ενώ ο κατηγορούμενος, υπερασπιζόμενος βέβαια εαυτόν, 
ηρνήθη ότι γνωρίζει γράμματα, και ότι δήθεν δεν επλαστογράφησεν αυτός το 
ρηθέν έγγραφον, ουδείς μάρτυς εξετάσθη ή άλλη τις ανακριτική πράξις ενεργήθη 
προς βεβαίωσιν του περιστατικού αυτού, ταύτης της αγνοίας γραμμάτων ενώ απ’ 
εναντίας ο εν Μυκώνω Δημαρχεύον Πάρεδρος Κ. Λάσκαρης δια του υπ’ αριθ. 
1006/308 και από 11 10βρίου π. ε. εγγράφου του προς του αυτού υπουργείου το 
προμνημονευθέν έγγραφον διορισμού Β) να βεβαιωθή αν αληθώς το ενταύθα 
Νοσοκομείον εξέδωκε, και πότε, και δια τι, πιστοποιητικόν επ’ ονόματι του 
κατηγορουμένου, και αν αληθώς κατά λάθος του Νοσοκομείου ή κατ’ απάτην του 
κατηγορουμένου εσημειώθη εν τω πιστοποιητικώ το όνομα τούτου ως Ιωάννου 
Σάρδη, ενώ ούτος ονομάζετο και επονομάζετο Αλέξιος Ξένος και Γ) του να 
βεβαιωθή αν ο κατηγορούμενος πραγματικώς είναι αγράμματος ή ψευδώς 
προσποιείται άγνοιαν γραμμάτων. 

Διατάσσει την περαιτέρω διάρκειαν της προφυλακίσεως του κατηγορουμένου 
μέχρις ου ως είρηται ολοκληρωθή η ανάκρισις. 

Απεφασίσθη και εξεδόθη εν Σύρω την δεκάτην ενάτην Απριλίου του 1851 έτους. 

 

 



 

 

 

 



 

 


