
Το Συμβούλιον των εν Σύρω Πλημμελειοδικών

Του τμήματος των διακοπών.

28 Ιουλίου 1851

Οι  Γεώργιος Νέγρος,  Δ.Κ.,  και  Ιωάννης  Σάρδης κατηγγέλθησαν ότι  την 10 
10βρίου  π.  ε.  έκλεψαν  επί  της  παραλίας  της  Μυκώνου  πλοιάριον  του 
Κωνσταντίνου Λυκουρού ο δε τελευταίος Ιωάν. Σάρδης, και ότι κατά το 1848 
επλαστογράφησεν  το  υπό 13 8βρίου  του  αυτού έτους  και  υπ’  αριθ.  4620 
έγγραφον  του  Υπουργείου  των  Εξωτερικών,  εξάλειψε  το  εγγεγραμμένο 
επίθετον και προσέθεσε το ιδικόν του το δε συμβούλιον τούτο εις ο υπεβλήθη 
η μετά την περαίωσιν της νομίμου ανακρίσεως σχηματισθείσα δικογραφία δια 
του υπ’ αριθ. 5 της 20 Ιανουαρίου ε. ε. βουλεύματος το οποίον διέταξε τον 
χωρισμόν  της  κατά  του  Ιωάννου  Σάρδη  ανακρίσεως  καθόσον  …  την 
αποδιδομένην  αυτώ  πράξιν  της  πλαστογραφίας  κατά  την  διάρκειαν  της 
προφυλακίσεώς  του,  δια  τον  λόγον  ότι  ως  προς  την  πράξιν  της 
πλαστογραφίας δεν είχεν ενεργηθή η προσήκουσα διευκρίνισις.

Μετά την έκδοσιν του ανωτέρω βουλεύματος ουδεμίας … κριτικής πράξεως 
ενεργηθείσης ως προς τον της πλαστογραφίας …ανακρίσεως μετά το πέρας 
της  οποίας  ο  ενταύθα  εισαγγελεύς  υποβαλών  και  αύθις  την  αυτήν 
δικογραφίαν εις το Συμβούλιον τούτο δια του υπ’ αριθ. 5400 εγγράφου του 
επρότεινε  να  παύση  προς  καιρόν  η  περαιτέρω  καταδίωξις  τούτου  εν  τη 
εκδοθείση  πλαστογραφία  αλλά  το  συμβούλιον  δια  του  υπ’  αριθ.  62 
βουλεύματός  του  διέταξε  ίνα  ενεργηθή  περαιτέρω  ανάκρισις  επί  της 
προκειμένης  και  τω  κατηγορουμένω  Ιωάννη  Σάρδη  αποδιδομένης 
πλαστογραφίας  επί  τω  τέλει  αυτού  να  ζητηθή  να  επισυναφθή  εν  τη 
προκειμένη δικογραφία το πλαστογραφηθέν υπ’ αριθ. 4620 και από 13 7βρίου 
1848 έγγραφον του επί των εξωτερικών υπουργείου· προς δε και βεβαιωθή εν 
ονόματι  τίνος  εξεδόθη  υπό  του  αυτού  υπουργείου  το  προμνημονευθέν 
έγγραφον  διορισμού  του.  Βον  του  να  βεβαιωθή  αν  αληθώς  το  ενταύθα 
νοσοκομείον  εξέδωκε,  πότε,  ή  δια  τι  πιστοποιητικόν  επ’  ονόματι  του 
κατηγορουμένου και αν αληθώς κατά λάθος του νοσοκομείου ή κατ’ απάτην 
του  κατηγορουμένου  εδόθη  αυτώ πιστοποιητικό  υπό το  όνομα  τούτου  ως 
Ιωάννου Σάρδη ενώ αυτός ωνομάζετο ή επωνομάζετο Αλέξιος Ξένος και Γ. 
του  να  βεβαιωθή  αν  ο  κατηγορούμενος  πραγματικώς  είναι  αγράμματος  ή 
ψευδώς προσποιείται την άγνοιαν των γραμμάτων.

Δια ταύτην την περαιτέρω διάρκειαν της προφυλακίσεως του κατηγορουμένου 
μέχρις ου………………η προκειμένη ανάκρισις.

Συνεπεία του ανωτέρω βουλεύματος ενεργήθη η νόμιμος ανάκρισις μετά το 
πέρας  της  οποίας  ο  αυτός  εισαγγελέας  υποβαλών  και  ευθύς  εις  το 
Συμβούλιον τούτο την σχηματισθείσαν δικογραφίαν επρότινεν συμφώνως με 
το προηγούμενον υπ’ αριθ. 5400 έγγραφόν του.

……………………………………………………………….



Επειδή το Συμβούλιον τούτο δια του υπ’ αριθ. … βουλεύματος αυτού διέταξε 
περαιτέρω  ανάκρισιν  επί  της  εις  των  κατηγορουμένων  Ιωάννης  Σάρδης 
αποδιδομένης πλαστογραφίας του υπ’ αριθ. … (1848) εγγράφου του επί των 
εξωτερικών υπουργείου, επί τω τέλη του να βεβαιωθή 

1) αν ο κατηγορούμενος είναι αληθώς αγράμματος ή ψευδώς προσποιηθείς 
άγνοιαν γραμμάτων. 

2)  Εάν  η  διεύθυνσις  του  ενταύθα  νοσοκομείου  όπου  είχε  νοσηλευθή  ο 
κατηγορούμενος εξεδωκε κατά πλάνην ή κατά απάτην του κατηγορουμένου 
πιστοποιητικόν  φέρων  το  όνομα  Ιωάννης  Σάρδης  ενώ  ονομάζετο  Αλέξιος 
Ξένος. 

3) Να προσαχθή το πλαστογραφηθέν έγγραφον, και να βεβαιωθεί επ’ ονόματι 
τίνος εξεδόθη από του υπουργείου το ρηθέν έγγραφον του διορισμού.

Επειδή εν τω σκεπτικώ του βουλεύματος τούτου ενεργηθήσεις ανακρίσεως ή 
προπάντων  επί  της  ομολογίας  του  κατηγορουμένου  προκύπτη·  ότι  ούτος 
γνωρίζη να γράφη, υπέγραψε μάλιστα, και την προς την ενταύθα εισαγγελία 
αναφοράν του της 25 Απριλίου 1851 ότι ίνα εξέθηκεν εις τας προγενεστέρας 
ανακρίσεις του περί του υπό της διευθύνσεως του νοσοκομείου εκδοθέντος 
πιστοποιητικού  είναι  ανυπόστατα  και  όλα  ψεύδη  ότι  το  αληθές  όνομα  ή 
επώνυμον αυτού είναι Αγγελής Θηακός, αλλ’ επειδή άλλοτε ήτον Δήμιος εν 
Ελλάδι, και γνωστός υπό αυτό το όνομα το μετέβαλλεν, ότε αναγκάσθη να 
έλθη  εκ  νέου  εις  Ελλάδα,  φοβούμενος  μην  τον  αναγνωρίσουν  και  τον 
φονεύσουν,  ή έκτοτε,  ήγουν αφ’  ότου ανεχώρησεν από Βουκουρέστην δια 
Τρίπολιν, έφερε το όνομα Ιωάννης Σάρδης, διότι έλαβε το διαβατήριον ενός 
φίλου του αποβιώσαντος εκεί και ούτω ονομαζομένου.

Επειδή εκ του υπ’ αριθ. 2244 της 28 Μαΐου 1851 εγγράφου του υπουργείου 
των  εξωτερικών  προκύπτη  ότι,  δεν  ανευρέθη  εις  το  αρχείον  του  αυτού 
υπουργείου  το  πλαστογεγραμμένον  έγγραφον,  που  εβεβαιώθη  εν  ονόματι 
τίνος  είχεν  εκδοθή  πρωτοτύπως  υπό  του  αυτού  υπουργείου  το  μνησθέν 
έγγραφον διορισμού.

Επειδή καίτοι βεβαιωθέντες ήδη ότι ο κατηγορούμενος γνωρίζη να γράφη και 
ότι ψευδώς εν πρώτης υπέκρυψε το αληθές όνομά του τα περιστατικά τούτα 
δεν  δύνανται  να  θεωρηθώσιν  ως  αποχρώσες  ενδείξεις  προς  στήριξιν 
κατηγορίας κατ’ αυτού επί πλαστογραφία 

1) διότι δεν είναι άμεσοι συνέπειαι της τοιαύτης πράξεως, αφού μάλιστα και η 
μεταγενεστέρα  υπό  του  κατηγορουμένου  δοθείσα  ομολογία  καθίστων 
πιθανώς ειλικρινή την υπ’ αυτού εκτεθείσαν αιτίαν της αποκρύψεως αυτών. 

2)  διότι  μη  ούσης  εφικτής  εκ  του  παρόντος  της  προσαγωγής  του 
πλαστογεγραμμένου εγγράφου, το συμβούλιον δεν δύναται να εκτιμήση ήδη 
…τας συνοδευούσας την πράξιν της πλαστογραφίας λοιπάς περιστάσεις 

3)  διότι  και  επί  υποθέσεως  καθ’  ην  ήθελε  βεβαιωθή  πραττομένη  εις  το 
έγγραφον  μεταβολή,  ήτον  όλως  άσκοπος  η  μεταβολή  αύτη,  καθ’  όσον  ο 



κατηγορούμενος δεν ηδύνατο να κάμη χρήσιν αυτού, και να καθέξη την εν 
αυτώ μνημονευομένην του δημοσίου υπαλλήλου, ήγουν του επιμελητού της 
εν  Κωνσταντινουπόλει  ελληνικής  πρεσβείας,  μόνον  δυνάμει  αυτού  του 
εγγράφου,  και  άνευ  ιδιαιτέρας  ειδοποιήσεως  του  υπουργείου  προς  την 
προϊσταμένην  αρχήν·  οπωσδήποτε  όμως  η  πράξις  της  πλαστογραφίας 
δύναται ….να επιβαρύνη τον κατηγορούμενον· εν τοιαύτη δε περιπτώσει το 
συμβούλιον πρέπει να αποφανθή, να παύση προς καιρόν η κατά του Ιωάννου 
Σάρδη  επί  πλαστογραφία  κατηγορία,  να  διατάξη  δε  και  την  αποφυλάκισιν 
αυτού. Δια ταύτα και δυνάμει του άρθρου 251 και 254 26 ποιν. δικονομίας 
παύει  προς  καιρόν  την  περαιτέρω  καταδίωξιν  κατά  του  Ιωάννου  Σάρδη, 
γεννηθέντος  εις  Κέρκυραν  κατοικούντος  εις  Βουκουρέστιον,  ετών  40, 
ζαχαροπλάστου, του ότι κατά το 1848 επλαστόγραψε το υπ’ αριθ. 4620 της 
13 9βρίου 1848 έγγραφον του υπουργείου των εξωτερικών εξαλείψας το επ’ 
αυτού γεγραμμένον επίθετον και προσθέσας το ιδικόν του Σάρδης.

Διατάσσει την από την φυλακήν απόλυσιν αυτού.








