
Αριθ. 186. 
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΩΝ ΕΝ ΣΥΡΩ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ

την 8 8βρίου 1851

Ο Νικόλαος Θ. Τίγκας κατηγγέλθη ότι σχηματήσας μετά του Γεωργίου Νέγρου 
και άλλων συμμορίαν εξήλθε μετ’ αυτών εις πειρατείαν κατά τον Μάρτιον ε. ε. 
και  επειράτευσε κατά  τα παράλια της Μικράς Ασίας διάφορα πλοία και  τα 
πληρώματα εφόνευσε.
Ενεργηθείσης  δε  υπό  του  εισαγγελέως  προσωρινής  ανακρίσεως  επί  της 
ανωτέρω μηνύσεως, ανεφάνησαν οι λαβόντες μέρος εις την περί ου ο λόγος 
πειρατικήν συμμορίαν ως οι Δ.Φ., Δ.Ξ., Μ.Π., Γ.Κ., Ν.Μ., Γ. Α., Δ.Ι., Ν.Σ. και 
Κ.Κ. Την αυτήν σχηματισθείσαν δικογραφίαν  διαβιβάσαντος του εισαγγελέως 
προς τον ενταύθα ανακριτήν,  ενεργήθη υπό τούτου τακτική ανάκρισις κατά 
την  διάρκειαν  της  οποίας  ο  μεν  Ν.Θ.  Τίγκας  πρεφυλακίσθη,  κατά  δε  των 
ανωτέρω ειρημένων Δ.Φ. και λοιπών, φυγοδίκων ούτων, εξεδόθη το υπ’ αριθ. 
989 Κατασχετήριον. Μετά δε το πέρας της ανακρίσεως και την αποστολήν της 
εξ αυτής σχηματισθείσης δικογραφίας προς τον ενταύθα εισαγγελέα,  ούτος 
υποβαλλών αυτάς εις το δικαστικόν τούτον Συμβούλιον δια του υπ’ αριθ. 8017 
ε. ε. εγγράφου του, προτείνη τα εξής:

Επειδή  εκ  της  υπ’  αριθ.  744  ειδοποιήσεως  του  ενταύθα  Οθωμανικού 
Προξενείου προκύπτη ότι ο πειρατής Γ. Νέγρος εφονεύθη.
Επειδή καθόσον αφορά τον κρατούμενον Ν. Τίγκαν εκ της δικογραφίας δεν 
προκύπτουσιν  ειμή  ασθενείς  τινές  ενδείξεις  περί  του  ότι  εκουσίως 
παρηκολούθησε τον πειρατήν τούτον.
Επειδή η προς τους οπαδούς του πειρατού Νέγρου, Δ.Φ., Δ.Ξ., Μ.Π., Γ.Κ., 
Ν.Μ.,  Γ.  Α.,  Δ.Ι.,  Ν.Σ.  και  Κ.Κ.  φυγοδίκους,  υπάρχουσι  μεν  ενδείξεις  τινές 
ενοχής, δεν είναι μολαταύτα ικαναί προς υποστήριξιν κατηγορίας. Δια ταύτα 
είμαι της γνώμης ν’ αποφανθή το Συμβούλιον 
Α)  ότι  δεν  πρέπει  να  γίνη  κατηγορία  κατά  του  πειρατού  Γ.  Νέγρου  ως 
φονευθέντος. 
Β) να παύση προς καιρόν η περαιτέρω καταδίωξις του κρατουμένου Ν. Τίγκα 
επί τω κακούργημα εν τούτω, και να διαταχθή η αποφυλάκισίς του και 
Γ)  να  παύση προς καιρού η περαιτέρω καταδίωξις  του  εις  την  τελευταίαν 
αιτιολογίαν  της  παρούσης  προτάσεως  συμφωνημένων  φυγοδίκων  μέχρις 
ότου κατασταθή εφικτή η κατάσχεσίς των.

Ακούσον  τον  εισαγγελέα  αναπτύξαντα  και  προφορικώς  την  ανωτέρω 
προτασίν του, και εις την παραδοχήν αυτήν επιμείνοντα.

Αποχωρήσαντος δ’ αυτού
Διεξελθών την δικογραφίαν
Σκεφθέν κατά τον Νόμον

Δια τον εν τη υπ’  αριθ.  8017 προτάσεως του εισαγγελέως αναφερομένους 
λόγους, τους οποίους και το Συμβούλιον τούτο παραδέχεται ως συνάδοντας 
με  το  εξαγώμενον  των  επί  της  προηγουμένης  υποθέσεως  διεξαχθήσης 
ανακρίσεως, και με τον Νόμον.

Αον)  Αποφαίνεται  ότι  δεν  πρέπει  να  γίνη  κατηγορία κατά  του  πειρατού Γ. 
Νέγρου ως φονευθέντος ήδη.



Βον)  Παύη προς καιρόν την περαιτέρω καταδίωξιν του Νικολάου Θ. Τίγκα 
κατηγορουμένου ότι μετά του αρχιπειρατού Γεωργίου Νέγρου έπραξε κατά το 
έτος 1851 εις διάφορα μέρη πειρατικάς πράξεις.

Γον  )  Διατάσση  δε  την  αποφυλάκισιν  του  αυτού  κατηγορουμένου  Νικ.  Θ. 
Τίγκα.

Δον)   Παύη  προς  ταύτης  προς  καιρού  την  περαιτέρω  καταδίωξιν  των 
φυγοδίκων  Δ.Φ.,  Δ.Ξ.,  Μ.Π.,  Γ.Κ.,  Ν.Μ.,  Γ.  Α.,  Δ.Ι.,  Ν.Σ.  και  Κ.Κ. 
κατηγορουμένων ότι μετά του αρχιπειρατού Γεωργίου Νέγρου επειράτευσαν 
κατά  το  έτος  1851  εις  διάφορα  μέρη  άγνωστα  πλοία,  των  οποίων  το  μεν 
πλήρωμα εφόνευσαν, το δε φορτίον αφήρπασαν, μέχρις ου καταμαθώς εφικτή 
η  σύλληψις  αυτών  καθ’  ων  εξεδόθη  το  υπ’  αριθ.  989  Κατασχετήριον  του 
ενταύθα ανακριτού.

Εον) Ανατίθησι την εκτέλεσιν του παρόντος Βουλεύματος εις τον παρ’ αυτώ 
εισαγγελέα.








