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Αριθμός λn~O'~ς: ΖΟυ./2..ι!J.J1 
'1Ό I«JHQIV.&Σ αPO'f'OΔΊICΣIO MιntαN 

'-";.../ !:υγKι:>QΙΙΙθηκΙ!' απ6 την Δ ι κασιι') Αμαλ Ιο 'Ι'ΟΟΙΠ L1(06'....η, 
nρωtοδΙκ~. την 0"0(0 όριοε ο nρ6εδpoς του 'Ι'ριυελοvς 

ΕuμΡουλΙου της Διευθύνσεως ιou ΠΡωιοδικιΙου και από τη 

YΡCΙιIιIcrtto IQ(rννα βι'ΗQU 

ΕvvrδΡΙασr δημόσια 010 οκροατ"ίοιδ του στην λθιΊνα. την 

2~ ΝοεμβρΙον του 2010, για "α δικάοιl την vnbStOfj μιταξΟ: 

Τον ('",aγoντoς: διόδωρου AνCΙΓΝωo1όηOUλO\l 10V Διονυσίου. 

Κ010(ΚΟ\1 Κηφιοιός. σ οποlος nc:ιραστ6θηKI μιt6 10\1 

ηληριξouσ(οv 10\1 δικηγόρου l<ωνσταvιΙνOI,! ειιγνοό. 

Των rVQyoutv\JV: 1. Αστικήc μη xερδOCΙKoπι.o:ι'\ς ιτOlιριΙας 

με την επωνυμΙο .EuYXΡOVfj ιηικοινωνΙσ», που rbprurL στη ΝΙΟ' 

EρνθpαΙιr λττι"ής K"L 'Kηpooι;.JΠΙΙIQ1Ι νόμιμο, μι ΗΊ" 16161η16 

της ως ιδΙOltιήΙΡΙCΙς της ovιξ6ΡΙη1ης τοπικής πoλιΤΙι<fις 

ιφημιρΙδας 11/10 διακριτικό τΙτλο ..Η Nta ΕουθραΙα κάθι 

ιβδoμ~δa~ 2. Πέτραν Α. Μπαοτέα, κατοΙκου ομοΙως Nfac; 

ΕρυθραΙας λΗ ικ!Ίς. μι τη.... ιδιότητά το\l ως ικδότη της 

πaρaπ6'νω εφημερ Ι δας ιι;α' ως προέδρου του Δ ι ο ι κητ ι kO-U 

Σ:υμβουλΙου της Π~1ης εναγομένης εlaιρεΙας. 3. Γεωργ(ου 

Ι(ο\lιλλόπο\lλι;ιιι, καιοΙκοιι Νέας ΕρυθραΙας. με τη\l ιδ,ό1ητ~ 10\1 

"'ς Vnι'I,leVVOU συ" ιαξης κα ι δημοσ ι ΟΥρό:φοu 1ης παραn6'vω 

εφημιρΙδος. που αηoνΡΙαζαv και δεν παραΟ1άθηκαν. 

Ο ινόγω\l ζη1ά να γΙνιι δεΚ1!Ί η an6 17-2-200' αγωγ!Ί 

του. ΠΟ\l κατατέθηκι ενώπιον 10υ παΡόντας ΔΙloCαΟ1ηρΙοv μι 

ορ,θ. "οτ6ιθcσης 2171/2009 κα, προσδιορΙοτηκι γ,α 1ην 

αvωτέ~ δ,κ6ιοιυο. 

Κατά 1η συζή1ηση της vnόθισης ο ηληριξοόσιος δικηγόρος 

Iov ιν6γοντος ζ!Ί1ησι v.:ι γΙ\ιου\l δl"τ6 6σο ανaφfρονια, σιοι 

ΠΙΧΙΗικά ΚΟΙ στις fγγρα~ες ΠΟ01άσιις ιου. 

-ι.h ./..ί.' 



λ+Ο% M&ΛCTHI::J!: ΤΗ AtιrorS'A.u 

:Σ:1tE.eιuα: ItλTλ 'J.'O ΝΟΗΟ 

Από Ης υπ' αριθ. 1736 %17737 '1./ ιcαl 1738 Ζ/5-3-2009 

rKelσtlt' επΙδοοης του δlκοοτ IKOU επιμελητ" στο Πρι.110δlκι!0 

Αθηνών Ιω6'ννη ΠάΠCI'ρl\, που προσιcομ Ι ζ ε ι Κο' ι επ ικολε {τα ι ο 

ενάγων, προκύπτει ότι αχριβlς rnlKvpωjllvo αντ[γραφο της υπό 

ΙCΡ[(Π] αγωγ"ς με πρό:ξη ορισμού δll<ασ{μου και κλ"Οl\ προς 

ΣVζ"τηση για την ανωτΙΡω δικ6:σιμο ιπιδόθηκΙ!' νομότυπα 1<00ι 

ιr:μπρόθι:σμα στους ι:ναγόμενους, οι οποlοι Kcn6: την ιxφΏVηoη 

της υπόθι:σης κα16: τη σι:ιρό: του πlναl<Ιου απουσΙαζαν και δι-ν 

παpaστ6:θηlCaν. Επομένως, παρ' ότ ι οι ι:ναγόμενοl κλ!IθηlCaν, 

δεν ιμoaνlσ1ηl<αν στη δlκ6:σlμο aυtr'j, κατά την οποΙα η 

υπόθιr:(Π] ΙK~ν"θηl<ε από 1η ortpό του πιναl<[ου, και συνεπώς, 

πρΙπει να δικασ10ύν ερ"μην. Το Διι<αστ"ριο ωστόσο, πρΙπιι να 

ΠΡΟΧ,Ljρ"σrι στη συζι'\1ηαη της υπόθεσης σαν να "ταν όλοι οι 

δι6δικΟΙ παρόντες ( αρ. 270 παρ.1 Κ.ΠολΔ.}. 

Από το συνδυασμό των δια1άξεων των 6ρθΡων 57 και S9 ΑΚ 

προκύπτει ό1Ι όποιος προσβ6λλε1αι παράνομα στην 

προοωπιl<ό1ητα 10υ δικαιούται να αttClort:αl την όρση 1ης 

ΠΡοοβολ"ς, β) 1ην παρόλει*η της σ10 μέλλον, γ) απoζημ[ωorι 

κατό τις δια16ξεις πιρ[ ο-δικοπpaξlας και δ) X,ρημα1ΙKfι 

ικανοποΙηση λόγω ηθικ"ς βλό:βης. Με 1ις διατάξrις avttςo 

προστα1εύεται 10 διl<αΙωμα της προοωπlκ61η1ας, που αΠΟ1ελεΙ 

πλΙν/α aγσθών αναπόσπασ10 σvνδι:δι:μΙνων μι το πρόσωπο, τα 

οπο[α σvνθΙτoυν Ίην υπόσταση 10Υ. ΤΙ10ΙΟ ΠΡοστατευόμι:νο 

αγαθό ι:Ινοι, με10ξύ όλλων, κοι η 1ιμ" 10υ κόθε ανθρώπου, η 

0"010 aνΤιι<OΤOΠ1ρΙζε1αι οτην αντlλη*η και εκτΙμηση που 

Ιχουν όλλοι γι' aυ1όν (ΑΠ Ολ 812/1980 ΗοΒ 1981,79, Εφλθ 

10504/1986 ΕλλΔνη 28,1315). Η πρoσβoλfι απσλ(ι10υ 

διι<αιώμα10ς, όπως ,[ναι το διltQlωμα της προσωπιι<ότη10ς σι 

όλες τις ικδηλώσιις του, εΙναι καθ' αvtr'j πcιp6:νσμη πρόξη 

ι:πι ιδι'ι ενΙχε ι εναν1 ίωση προς την CΤΠOl<λε ιστ ι κ" ιr:ξoυσ(o που 

παρΙχιl το δlκα[ωμα 01116 στον διι<αιούχο 1<0'1, σύμφωνα με 1ις 

πρoαvαφpPθεΙσι:ς δlCΤ16ξεις, όποιος nΡοσβ6λλrταl παράΝομα 
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~o~ην προσωπικότητα του δ,καιο"ιαι. ικιός από την 6ροη της 

προσβολής και την πcιp6λιι.η της στο μΙλλον, νο αξι6σcι και 

χρηματική lκονοποΙηση λόγω ηθικής βλόβης (βλ. 

rrωργιόδη/Ι:τι;ιθόΠQvλοv, ερμλΚ τόμος Ιος, Ικδοση 1978. ΟΙλ. 

100, τόμοι: 40ς. Ικδοση 1982. σιλ. 697, 703). Ετις διαφορΙς 

ποll απooKoπoVΝ οτην αποκατ6σταση oπoιcισδflΠOlc μορφής 

πιρ ιουσ ι(ικής ζημ [ας ή στ ην ι J(Q'\IOnO Ι ηση 1ης ηθ ι κής βλόβης 

πο\l προκλήθηκι διό τοll 1"noll , Kαθ~ς και στις σvνoφιΙς προς 

αιιτΙς αΙι~ιις ηροοτοσΙας της προσωπικότητας, εκτός από τις 

γινικΙς δ,cιτόξεις του Αοτικοίι κωδΙΚΩ (6ρθρa 57-59, 914, 

919, 920. 932 Α/Ο II1J(VOvΝ και οι (lδικΙς 61CΙ16ξι:lς του Ν 

llΊ8/1981 «περl aQllKflc tuG"Vf\C τοll tUnOv και 6λΜιν τινών 

δΙCfτάξrων.. ΣΗΙ" παρ. 1 του μόνου 6ρθρου του Ν 1178/1981 

σρΙζιτClι ότι οι ιδιοιnήτcς κόβΕ ι-ντΙίπον unox,pcoUvtoI ΟΕ 

πλήρη αποζημ(ωοη για την πaρ6νoμη ΠEριoμOIOK~ ζημ(ο, κοθώς 

και οε χρηματική ιχονοποΙηοη γιο την ηθΙK~ βλάβη, οι ΟΠΟ(Ες 

υπa(τια ΠΡOKλ~θηXoν με δημοο(ι-vμα πο" tetyt tfI" tIufI ή ~ην 

ιιπόλl1tη οnοιοvδήnοte 01όμοιι, tOtlol κοι ον η κα1 όρθρο 914 

ΑΚ ιιποιtιόtηtα, η κα1' άρθρο 919 ΑΚ πρόθεση και η Κ01' 

άρθρο 920 λΚ ""ώση ή "ΠΟI1 ια ΆΓVOIO ovνt1PCXC σ10ν CΠJν~άK1η 

~o" δημοοιι(ιμ010ς, ή, cftv CιV1ός ιΙναι ΆΓVι.κπoς, CItOU cκδό1n 

ή CItOV διtυθl1Vtή cι(ιν1αξης tO" CvtUno". Itnv πορ. 2, όΠCoIς 

ισχύιι μΙ1ό 1nv οντικοτάΟ1αοη 1nr; μΕ tn" παρ. 4 tOV άρθρο" 

μόνο" 10υ Ν 2243/1994, ορΙζnοι όt ι n Κ01ό tO όρθρο 932 ΑΚ 

χρημα1 ική ικανοποΙηση λόγω ηθικής βλόβnς Ο\l10ό που tJιCI 

οδlκnθtl anό κάποια από tις προβλεπόμΕνΕς Οtην nΡOnyovucVn 

παρόγPαCΙO πράξΕις, ορίζΕ1ΟΙ, Εφόσον ου1ές ttλt01ηκav διά 

lον l\1nοιι, κατά 1ην κρΤοη του δικασtή, όJιΙ κο,ώ,ερη 1101U 

10.000.000 δΡαχ,μών για Ης ημερήΟΙΕς ΕφημιρΙδες Αθnνών και 

θΙOcιaλOνΙKης, και tlolv δόο CKatOUuUP(CoIV δρχ. (2.000.000) για 

t ις όλλΕς ιφηutρΙδες κοι περιοδικό, ΙΚ1ός ον ζηtήθηΚt από 

τον tvάyovtCI μικρόtcρο ποοό. Εξάλλου, οtην παρ. 6 10υ μόνου 

6'ρθρου ,ο, Ν l1Ί8/ΗθΙ, όπlolς ΙOJιIίΙΙ μttά την avt ι KOtbCItaση 

,ο, ,ο άρθρο 32 παρ. 1 Ν 1941/1991 .ην πορ. ,Ο,.0. •" 
άρθρου μόνου ,ο, Ν 2243/1994, ορ(ζctαι όtι ΟΕ ΠΙΡ{Π11ο1ση "ο, 

γ(νΕΙ δΙΚ1ή η αγωγή ,ο, 6'ρθροιι ου10Ιί Ο, βάρος 'ης 

,.-., • 



1'\ ~~ιφημιρΙδας. ΊΟ δικοιοι!Ίρισ. ι:φόσον tXC:L υποβληθιΙ CΙίτημα 

οργόιιρο ιν~πιoν 10\1 πρωτοβαθμlου δικαοτηρlου, διαι6l00ΙΙ μι .~~~ 
(" '~,.

τη" ιιοιτοιtηφισtlΚr'\ του c..πόφαση ΚΟΙ την ΚCΙΊaχώρηση οτη"" ~!p' 
< 

ιφημιρΙΟΟ αvτ/'1 πrρΙληtης της I)'πόφaσης Kcrt (Ιδησης για την ... 

κατοδΙκη της ιφημιρΙδOlς στην [δια θΙση αuτι'\ς που ΙχΙI 

καlOlχι.ιρηθιΙ και το ιnιλf1t.μσ δημοσΙιυμα ι...,ιός δικι;ιπΙνι( 

ημιρών οπό την ιπΙδοση της τιλισΙδιιιης απόφασης. 

κσθορlζονιας και xρημαlΙK~ πoιν~ για κάθι ημΙρα 

καθνσιΙρησης της κΟ'ιοιχώρησης ισόποσης μι 10 1/10 της 

ιλ6'χlοιης αποζημΙωσης που ιπιδlκ6ΙζιτCI! Κ0Ι16 την πορ. 3 ΤΟ\1 

άρθρου avl0U. ΑΙΙ6 10 συνδυασμό των α-vωτΙρω δΙCιιtάξιων, που 

ιΙναι ιιδικΙς και ιπιιιpcιιoν/ tVCtνt\ των άρθοων 914 και 932 

λΚ avcrCIOPLK'>t' προς το ηρ6οωπa που ινέχονται οι οποζημΙωση 

γιο πιριoυOΙOK~ ζημΙα ~ ΧρημΟtΙΚ~ ικανοποΙηση για ηθΙK~ 

βΜ6η, nOOK(rn1tL ό1Ι KOθιιρc:ινΙ:1αι αν1"ΙKιlμι:νΙK~ tuB(rv", 10υ 

ιδΙOK1~1η κόθι: tvt(rnou σι πλ~ρη αποζημΙωση για 1ην παρ6voμη 

ntj)IOVOIOK~ ζημΙα KCΙΙ σι ΧΡημcιtlΚ~ ικανοποΙηση για tην 

ηθΙK~ βλάβη που υπαl11α ΠΡOKλ~θηKαν μι: δημοοlιυμα που θlγιι 

1ην τlμ~ ~ 1ην υπόληψη κόθι α~6μoυ. ΩροΟπόθιση, λοιπόν, γιο 

1ην αντικιιμινική tuBw", 10V lδΙOK1~τη ~oυ ιν1ύπου ιίναι η 

oυνδρoμ~ "Π011ι61η1cις 010 πΡ6οωπο 10" ΣVV1άK1η tOv 

ιηιλήψιμου δημοοlι(ιμα10ς, ινΑ "ΠOKι:ιμι:νIK~ ι:υθύνη, κα1ά τις 

δια1όξιις 1ων όρθρων 914, 919 και 920 ΑΚ, ιvδtΧΙ1CΙΙ νcι txtI 

παρόιλληλcι ο ικδό1ης KCΙΙ ο δlιυθυν1~ς του tV1UnOV, ο οποlος, 

υπcι[τlo και ιν γνΦσιι 10υ ntPLtxoIJtvov 10υ προοβλη11κού 1ης 

προοωπικό1ηtας 

ntj)' tλαβι σ1η 

συν1άΚ1η (όρθρο 

Ε111ν πιρΙπτωση 

QVοφtΡΙ10Ι 010 

2000,139), ιν" 

,δΙΟΚ1ιΊ1ης, ο 

ιvθύνΟV1CΙ\ ι ις 

1ρl10υ ιπlλι'lΨιμoυ δημοσ,ι(rμα10ς, 10 

δημοσ, ι:υ1 ιcι ύλη ι Ι 1 Ι ως πρOOτήΣCΙς ιον 

922 λΚ), ιΙtι ως ouμμt10χος 10υ Ηλι:υταΙου. 

0'''11'1 ι:φαρμόζΙ10' 11 ι:ιδική δlαδικοοΙα που 

όρθρο 681Δ ΚΠολΔ [ΑΠ 922/1999 ΕλλΔνη 

όλο, οι πρoαvoφιρόμινoι, δηλαδιΊ ο 

ικδό1ης, Ο διιυθυν1ής KCΙΙ Ο ΣVVτάKτης, 

ολόκληρον ΚΟ1 άρθρο 926 λΚ (ΑΠ 653/2001 

ελλΔvη 2001,1639, ΕφΑθ 994/1992 ΕλλΔνη 3.,151~, εφΑθ 

488"/1992 ελλΔvη 34,1516). Τα πρόσωπα CΙυ1ά ιξCΙKOλOυθOI1ν να 

ιυθύνOντCΙΙ υποκιιμινικό και υποχριούν1αl σι: αΠOKOΊάOΊCΙση 

(\ 
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.~~ 'ης περιοvσιΟ'lcής ζημlc:ις ι'ι ηθικής βλάβης 

~~ ροσβληθΙ"τος μόνο ιΦ6σον OV\ltptXOV\l οι nρoQπoetotL, των 
ι 14

.	 όρθρων 57, 59, 914 ΚΟΙ 932 λΚ (ΑΠ 1267/2000 ΕλλΔνη 43.170. 

ΑΠ 1407/1999 ελλΔνη 39,95, εοΑθ 6120/2000 ΕλλΔνη 43.1494) ή 

οι nρoUnostort, για την πΡ6στηση του όρθρου 922 ΑΧ, εφόσον 

ο εκδότης θιωΡΙΙΗfΙ προοτηθιΙς του ιδΙOKτι'lτη, (Jι0ντας μόνο 

υποκειμινική tvθUvη (ΑΠ 1267/2000 ΕλλΔνη 43.170. ΕφΑθ 

3664/2003 ΕλλΔνη 45,263). Από τις προαναφιρόμινις 

διατάξιις, οι σvνδυασμό μι τη διάταξη του όρθρου 914 Μ. 

ΠΡΟIt\ιΠΙΙΙ 61 ι σι nrp[πtωoTl προσβολής στην προσωπικότητα ο 

νόμος KoStrpGvtL ευθύνη του προσβ6λλσντος μόνο ως προς την 

αξΙωση γι" τη\l 6:ροη της προι:ιβολής, ενώ για την αξΙωση της 

οποζημΙωσης οποlτιΙ ΚΟΙ το οτοιχι!ο της νΠCΤΙ1ιότηΤOς. Ι! 

αξΙωση, όμως. για άρση προσβολής της προοωπιιι:ό,ητOlς 

πρoOπoθΙτcι ό1l η πρό:ξη της προσβολf\ς βριοιι:ι,οιι οι 

ινΙργtια. Εάν η ΠΡοσβολf\ Ιχιι λf\ξrl, η άρση των 

αποτιλΙσΡά1ων της ιπ Ι 1\ΙΥχάνιτι:. ι Q\ιμφωνI); μι τη διάταξη ΤΟIJ 

άρθΡοIJ 59 λΚ. 'Έτσι, η αξΙωση για παρό:λcιtη της παράνομης 

προσβολής 0"0 μΙλλον προΟποθΙτιι βάοιμη απιιλιΊ ιπlιιι:ιΙμινης 

προσβολής 0"0 μΙλλον. Ε6ν διν vπάρχιι τΙτοιος κΙνδlJνος, διν 

δuνα1αl να γΙνιι λόγος για παρό:λtιtη οτο μΙλλον ιεcιΛσιρ 

431/2000 ελλΔνη 2001,499). Εξάλλοv, η χρημα, ιιι:ή ικανοποΙηση 

λόγ!ο! ηθ Ι ιιι:ής βλάβης προΟποθΙ,ι Ι νπο Ι τ ιότητο του 

προσβάλλοντος ΙΑ1Ι 16112000 &λ/Δνη4,172, Α1Ι 849/1985 Νοβ 

34,836, Ecιλθ 12154/1990 Αρμ 1990,1112). Προσ,CJοΙα ,ης τιμής 

ιι:αι της uπόληtης των τρΙτων, και σuναιιι:όλοvθα τοu 

δlΚCJιώμCJτος της προσωπιιιι:ότη'ας, naPfXttCJI, ιιι:ιός από τις 

nCJρcrπ6'νω δLQ1άξtις, και από ιιιι:εΙνις των άρθρων 361-369 ΠΚ, 

χωρΙς να aποκλtltΤQI η ιcιαρμoγ~ των διατάξιων 'οΙ.' άρθροv 25 

Ι:υντ. ιιι:οl ΤΟIJ όρθροΙ.' 281 λΚ. ΠιραιτΙρω, από τη διάτOlξη τοu 

άρθρου 361 ΠΚ, ΠΟIJ Ιχιl ιφαρμογή χαι οτο ιδιωτικό δΙιιι:αιο, 

προκ""τιι ότι διν απο,ιλοίι'ν άδιιι:η πράξη, και O\1Vιnώς διν 

δημιουργούν uποχρΙωση <:rποζημΙωσης, οι ικδηλώσιις ποu 

γ{νονΗΗ για την ιιιι:,Ιλιση νομΙμων ιιι:οθηκόντων, την άοιιηοη 

νόμιμης ιξοuο{ας ή τη διαφ(ιλοξη (προοτοοΙα) δΙ)(ΟΊώματος ιΊ 

οπό άλλο δι ιιι:οlολογημΙνο ινδιαcιΙρoν ή οι ανάλογις 

~ 



••• 

••<
 ,,, ,πeρ,πτΙ:Ισcις. επΙοης. προκο,)ΠΗI ότ Ι ΗΙ ονωτΙρω 

" ιφαρμ6ζονιαl. δηλαδή διν CΙ(ΡΙΤClI ο 6o~,ιι:oς )l.oιρaK,fιρας 'ης 

,~~ 
πρ6:ξης, όταν οι ΙKδηλιiJoιlς αυτΙς- πιρlIxo~ν τα συστατικά "ς ,.~' ;r, 

...~\',\~ 
OVMoΦ:ν/, ,ιι:fις δvοφΙΊμηοης. δηλαδή οντ ιιι:ι ιμιν ι κΙ:Ις- μιν Τ ~" 

ονολήθιια και vπσκιιμινικΙ:Ις τη γνΙ:Ιση της oναλfιθι,ας, Kαθ~ 

και ότcιν από τον τρόπο ΙKδηλ'κ:lιως- ή cιπό τι~ πιριστδσιις. 

vnό τις onolrςo τcλΙοτηκι η πΡόξη, προκύΠΗI οκοπός 

ιξVβΡΙσΤ1ς. ΔΙMcιιoλoγημΙνo ινδιαφΙροll, που πηγό:ζιι από τη 

σvντcrγμcιτ ικ6' ιι:ατοχυΡωμΙνη ιλιιιθιρ[α' κιιι την ΚΟ Ι \ι(,!ν ι Kf) 

αποστολή του yl)nov. txoιN ΙΙ:ΟΙ' ΤOl π~σωπo nov ovvatOVfOl'L μι 

τη λcιτοvργία tov, και κατά KUPLO λόγο οι δημooιoγρόrφoι γιΟ' 

1η δημοσ[ιυοη των ιιδήοιων (γιγονότι.Ν) ΚΟΙ σχολΙων σχιτικά 

μι τις πΡάΙιις και τη συμηιριφορ6 προσώπων πΟυ παρoυσlάζouν 

ινδιcιφΙραν για το κοι,,",νικό ΣVΝoλo. Τι' αυ1ό μπoρoΌV να 

δημοσ,ιύοvν (lδfισιlς κοl οχ.όλ,Ο' για την πληροφόρηση του 

KOlVOV, ακόμη και μι οξιΙα ι.ριτιιι:ή fι δvςηιινιΙς 

χορακτηρ,Ο\.Ιούς (λΠ 1653/1913 NQ.β 32, S43. εφλθ 594/1992 

ΕλλΔ"η 34,1515, !:φΑ. ,.20/1991 ΕλλΔνη 34.1513, ΕφΑθ 

2456/1988 ελλΔνη 30,810, ΕοΑθ 1652/1988 ελλΔνη 30, 814). 

Εξ6:λλοιι. ΤΟ άρθρο 14 πορ. 1 I:vvf. ΟρΙζιl ότι καθΙνας μπορι! 

νο ικφρόζιl 11.01 "α δ,αδΙδιl προφορ,ιι:ά, γραπτά και διά του 

fVnov. τους QtOXaoμovςo του ιηρι:ιντος τους νόυαυς του 

Κράτους. Σ:τα διρθρο 14 flOp. 2 Ι:υντ. ορlζιτοι ότ ι α τiιπoς 

ιΙνοl ιλιvθιρος KOI ότι η λογΟΜρισΙα κοι κδιθι άλλο 

προληπτ ι ιι:ό υΙτ ρο ιιπαγορι"οντιι Ι . Ο τiιπoς ιlιιτιλιΙ κοινωνικό 

λΙ<10"ργηΥα, ασΜΙ:Ιντος ΜοθΙΊκοντα τΟ' ΟΠΟΙΟ' ο [διος Ι:Ίιλέγιι, 

βάσι L 1ης cιnooι ολής 1ου. που συν [οτον ιcι ι σ, ην πληροφΟρηοη 

KOI στη σ"μπραξη γιο 1'1 διαμόρφωση της II:OI"f\ςo γνώμης. Η 

ιλιuθιρlΟ! .ου τόπου διν ΟΠΟτιλιΙ όμως ουτοοκοπ6 Μαι 

ouνClκόλοuθcr διν πρΙπει να ουνιπ6'γιτοl χωρlς άλλο 1π &υοlα 

διλλων ιννόμων αγoθ~ν, γι' αvτό και υπάγιτΟ'I, ονμφωνα μι το 

άρθρο 14 παρ. 1 Συν1., 010 γινικό π,ριαρισμό της 1ηρήσιως 

των ν6μμν fO\l ΚΡό10\lς, ΟΙ οποlοl οllατιλο"ν και το γιν,κό 

πλΟΙΟΙΟ μέσο σ1α οποlο κινι[τοl oνOfI1UOQt1tI, ιλιuθιρα ,." 
fUfIaςo. ~oμέyως. νόμο μπορι Ι ν. nC"PLop,oecl η ιλιυθιρΙα" 
δ ιοδδσε τ",ν στoxαoμ~ν η οντίοτοιχη ιλιυθιο Ια, ." 



,:~ πληροφόρησης. αΡK~! 0\1101 οι πcριoριtJμOΙ να ι:Ιναι YCVLιc:f)ςo 

'ueιι!1.φuοι:ως , νcι σπσlcλο\ιν μόνο Kα~oσTαλTΙK6 IJtTρQ και να μη 
..γ~ 

r ~~:~ ο θ [γCΙυν τον πυρήνα 10\1 δΙKαι~μα10ς της cλιυθιρΙας 10\1 101'10\1. 

~_ λλλωστ t. από το άρθρο 14 ncllρ. 1 Σν/Τ.. CΙΙ ovνδvοσμό μι τα 
όρθρο 2S παρ. 3 Συντ. και 281 ΑΧ, προκύπτιl 6τι 10 δικα[ωμα 

της ι:λι:vθεΡστunlας \/nbK(Ltat οι πιριορισμσuς και 001(([1011 

rVTbςo "[ων ορΙων πσυ xcιp(zoooιιν οι νόμοι του κρι!ιτους, οι 

ΟΠΟ10Ι ιπlδι4!ΚQUV ΚΟ: \ notntL να ιπιδιώκο\1\Ι όχι "ιην μι 

οnσΙQvδήnΟtt τρόπο παρεμπόδιοη της ιλcυθΙΡοτυπ[ος. αλλό την 

ποοοτασΙα των όλλω" πολιτών ΙCαι 10\1 καινωνικοΙ:Ι ουνόλου από 

την κατοιιρηΟ1ική 60χηοη 10\1 δικαι'ιμatος της μι 10ν τύπο 

ελrύθι:ρης tκφρςιοης γνώμης ή διάδοσης πληροφοριών ι'Ί άσκησης 

ΚΡΙΤ ιlltις. Τα δυοδι6:κοιτο όρια του δικαιώματος της 

ιλιυθιροτυπlας από τη~ ιφaρμoγ~ των πρoμνησθEι~ν δια1άξιων 

προοδιορΙζονται από το ημιδαπό δΙκαιο από 1η διάταξη του 

άρθρου 367 ΠΚ, βάσιι της οπο(ας, σι σuvδυoισuό μι 10 άρθρο 

20 ΠΚ, αnσKλιΙιται σ ποιρόνομος χαραΚ1ήρας 1ης Επιζήμιας 

ΣVμπιριφσράς ως όρος 1ης αδικσπραξΙοις ή της πρoσβoλ!lς 1ης 

προσωπικό1η1ας ό10V οιυτή η συμΠΕΡΙφορά αΠΟ1ιλιl άσκηση 

δικαιώματος ή ι:κnλ!ιρωoη KoθήKσ~τσς που ιπιβόλλιται από το 

νόμο (λΠ 92/1994 ΝοΒ 42,418, λΠ 1401/19θ8 ελλΔνη 31,95, 

εφΑθ 624/1999 ελλΔνη 40,1198). επΙσης, το όρθρο 361 ΠΚ 

ορlζιι ότι διν απoτrλoι)ν όδ\κη πράξη: Q) οι ISuourvrtςo 

κρΙσιις για ιπιoτημO~ΙKΙς. KαλλΙΤΙX~IKΙς ή ιπaγγιλμα1 ικΙς 

ιργι;ισΙις, β) οι ISvoμr~rtςo ικφράσΕlς ΠΟι) πιριΙχσνταl οι 

Ιyγρaιρo δημόσιας αρχής για ovτικιΙμινα που OVόyO~lQI 010~ 

κuκλο της vnIΊprotgςo της και γ) οι ΙKδηλt:lσιις που γΙ~o~τoι 

γιο την όσκηση νόμιμης ιξουοΙας, τη διαφύλοξη δικοιώμ010ς ή 

οπό 6Ιλλο δικαιολογημΙνο ι~διαφΙρo~. ΤΙ10ΙΟ ινδ,αφΙρον, που 

πηγόζιl οπό 1ην ιλιυθιρΙα και τη~ Koι~ωνlKή cmοοτολή του 

1unou, txouv και τα πρόσωπα που ovvIStO~lQI όμισα μι τη 

λιιτουργ{α 1ων μΙοων E~ημΙρωσης για τη δημοσlιυση ιιδήσιω~ 

και 1η~ K01αx~ρηoη γιγονό1ων ως οχολΙων σχΕ1ικών μι 1!Ί 

σvμπιριφορ61 προσώπων για 1α οποΙα ινδιαφΙΡΙ1αι 10 κοινωνικό 

σuνολο (ΑΠ 7212004 ελλΔνη 45,1440). εξόλλου, 10 όρθρο 10 

της Διιθνούς Σ:vμβ6l0tlo1ς 1ης P~μης, που κυρώθηκι μι το Ν 

ί' , 
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23291/1953 κΟ" το ΝΔ 53/1974, It<v$ Ι ι:ρ'ινι:, με την παρ. 1 σvτolJ 

τη" cλcvθερΙα της γνώμης και της μετάδοσης πληροφΟριών ι'\. .6 
iJ('ιδrCN, όμως με tl1V παρ. 2 αυτο\ι n::ιο8λtncι δuνατότη- t..+ ... 

...+: ... 
nCPLOPL<η.IOV της ιλιυθΙΡ[ς(ς" 10\,1 'tvnou. ορ! ,ο"τος ότ ι ι "I>..~,.'""" 

... ... \'
άοιιηση ΤΟ\1 δικαιώματος της ι:λι:υθι:ρης ι ..;>ρaOης σvνcnάγctoL"f'.'·,,-

lCaBtι"O\ltCΙ και cuBV\lt ... και J,ι110ρε! νοι uηaχθι:1 σι ΠΙΡΙΟΡΙ<η10(ις ~... 

ΙΊ KUP'ΙorL'" που προβλΙπονται ι:ιπό το νbIJo KCΙΙ σηοτι:λο(ι" 

aν~αΙa μΙτρα σι δημοκρατική κοινων(ο για την εθνική 

ασφάλι:ια. τη δημόσια τ6ξη. την ηροστααΙσ της unολήψιως ΚΟΙΙ 

των δΙKCΙιωμά'των τρ(των, για την ηοιριμπ6διση της 

ltο,νσλΟΥηοι:ως ι:μnι~ιutικών πληροφοριών ή για την 

ιξαοοάλιση 10υ ..upcu... 1'1 της οιμΙΡολη.Ιας της δικαστικής 

tξouoΙας (ΑΠ 188/2000 Ελ/Δνη 42,162, ΠΠρΒιρ 41/200~ αδημ.). 

Από 10 πλέγμα των πρoavαφtρ&rιOC::Ιν διατ6ξιων οι,ιν4γr1αι ότ ι 

από τον ι:νυπό'ρχοντα tπη δημοσιογραφική δραΟ1'ηρι6Ίητο 

οιι,ιξημtνο κ!νδvνο προο~ολr'\ς της προοωπικόΊητας λόγω της 

δημοοιό1η1ας που αποτιλιΙ το πιδΙο δράσιως του tvnou 

onopptovv οι λιγόμινι:ς ΣVναλλOKΤIKΙς vποχρι:Qotlς ΤΟV 1CInou, 

μι:τα(CΙ Ίων οποΙων η vποχρtωοη σι:βασμού της προο(,)lιlκότητος 

ΚΟΙ το KCIer'\KO" αλήθιιας, ποv ΙI1 Ι β6:λλι Ι να προηγηθιΙ ο 

ΙλΙΥΧος 1ης αλ4θtιας των lIληρoφoρι~ν και τ(,)ν ιιδήσιων, Qolt 

10 nrPItxbjItvo να ΑVjIll!nTtt μι την πραγμαΗκότητα. Η μη 

τήρηCΙΗ oιvτ"ν των ΣVναλλαKΤ ι κ"ν Vl10χρι:ώσtων αl10κλt Ι ι ι, στην 

ntp!ntIoIot) της μιτ6δοοης αναληθοvς ι:ιδήοι:ως, 1ην \mQptt) 

δ ι \1;0' ιολΟΥημΙνου (νδ ιαφΙροντος 101,1 δημοσ ι ογρQφσu προς 

ινημΙρωσ" του 1(01νοΟ, κοl γι' cruτό διν tl8tto. θΙιι:ι 6ροιως 

το!,! πaοανόuοu ιης προσβολής ~ατ όρθοο 367 ΠΚ (βλ. 

Καρόκωσ1α, «Το δΙ~OIO των ΜΜΕ.. , σιλ. 202-203, 80, 91, 93, 

ΠΠρΧΙοΙ,! 41/2005 αδημ.). Τέλος, ο καθορισμός Ωπό το νόμο 

ιλάχιστου nooo(l χρημαιικής Ι κονοποl ηοης Ιχιι σκοπό να 

διoσφaλloιι μιο ιλ6χισ1η προστασ(αι των πΟλιτών από 

lδιαιιτΙρως έν10νις, λόγω μιγQλης δημοοιότητας, π;)Οσβολές 

της τlμfις και ,ης uπόληtης τοvς και ιΙναι οvμφωνος προς την 

ιπ!ταγή τοv όρθροΙ,! 2 παρ. 1 tuντ, ποι,! opICtt δτι ο οιβαομός 

και η προσ1αοΙο 1ης αξΙας τοi,l ανθρώπου αΠ01tλο"ν 1ην 

I1pωtaPxt!ffi υποχρέωση 1ης nολlτtlας. Δtν Ο'ποτιλιl ιπέμβααη 

~ 1\ 



αναφορά o~ 1ροχαίο α1~xημα που Ιλαβc x~ρo 1ην 19-9-2005 και 

010 οπο(ο ~ίXaν cμπλακιΙ Ινα απορριμμα1οφόρο ιομ Δ~μoμ ΝΙας 

Εριιθραίος κοι Ινα ιχ OV10KtvηtO, οδηγοvμινο από τον Ιδιο. 

Οτι, για 1ροχα(0 αυ1ό 01t'XηvCJ tKKprvOVV rvatntov τοll 

Μονομιλοvς ΠρωτοδικιΙοιι Aθην~ν Οι υπ' οριθ. κα1. 

90.323/4.827/2008 και 24.526/1.516/2009 αγωγΙς 1011 παθόν10ς 

ΠανaγΙ~1η Κpη1lKOV και τοlΙ lδΙου οι οπο[ις Ιχοιιν οριστιΙ να 

OU(n1nGOt'v 1ην 24-)-2009 και την 28-9-2009 αντ[σ10ιχα. 01Ι, 

010 ανωτΙρω φ(ιλ/ο 1ης ΕφημΕρίδος δημόOΙ~(ιΙ1αι oννΙν1~ιιξη 

1011 οδηγο(ι ΤΟΙΙ οπορριμματοφ6ροll ΝΙκοιι Κοντορό'101l, η οποΙο 

προοβ6λιι 1ην προσωηικ61η1ό- 1011 καθώς ανοφΙΡΕΙ .ιμδ~ και 

σllκοων1ικ6 γι' Οll1όν γΕγονό1Ο ΚΟΙ ΣUγX~KριμΙνα ό1Ι 1'\1αν 

.1ύφλο οτο μ~θυσ\», 1'\1αν .σμΙ1ovόη10ς_. και απ~(Ιθμνι 010llς 

ιογό-1ις το\l Δl'\μοιι τις φρόοεις: .πως KΆV~1Ι Ι1σι για Ινο 

κάδο» , .ποιος ~Ιμoι_, .ι~ Ιφιρα 10llς ΑVOΠ11,\ρις ΖIΡΡο 01ην 

Ελλ6δο». 01Ι, ~πιπλΙoν αναγράφιται πως οι cργότες 1011 Δl'\μου 

φορούσαν οτολΙς ιργcrσΙας μι 1α Ειδικά γιλΙκο. που 

φωσφορ Ι (0\1\1 κο. Ι ό1 Ι Ο φ6ρος 10υ οπορρ ι μμΟΙ1 οφόροll 1'\1ον οι 

λι\τουργίοι, γιγονότοι που ιΙναι _ιυδιΊ. Ο,ι, οι ιναγόμινο\ 

δημοσlιυσαν 10 ανωτΙρω χωρΙς νοι tpruvl'\oouv ον OΙI116 1'\1αν 

οιληθl,\, ως όcιιιλCl'ν. Μι βόση τα ανω1Ιρω προγμΟΙ1ικ6 

π~ρlσ10ΤIKό, ζη1ΙΙ, όπως νομίμως πιριόριοι 10 α[,ημα 1ης 

aγωvt!ς 1011, μι δl,\λωση 10υ πληριξοιισίοll 1011 δικηγόρου ποl1 

Kα1αxωρ~θηKΙ 010 πραΚ1ικά, από κα1αφηφl01ικό οι 

αναγνωρισ1lκό, να αναγνωρισ1Ι[ ό1Ι οι ιναγόμινοι οφιΙλο\1\l 

να 10\1 κa1aβόλοuv, ιις ολόκληρον, 10 ποοό 1ων 50.000 Ι\lΡ", 

ως χρπματ ι κιΊ ι κανοποΙηση λόγω ηθ ι κής βλ6βης, νομ ,,",01όκως 

οιπό την ιπομΙνη 1ης κuκλοφορ[οις 10\1 ιπΙδlκο\l φVλ/οll. όλλως 

από 1ην ιπΙδοοη 1ης αγωγJΊς, να υποχριωθούν να δημόΟΙΙ~ΟΟ\1\l 

π~ρΙληψη 1ης ικδοθηοομΙνης απδφοσης σ10ν ιφημιρΙδα τοιις και 

σι ολόκληρο τον 10πικό 1UIJO μι οιπιlλιΊ χρηματ ΙK~ς ηοινιΊς 

ποσοό 3.000 ιιιρώ γιοι κΙΙθι ημΙρο χοθΙΙ01Ιρησης δημοοΙευσης 

1ης οιπόφασης, να κηρυχθιΙ η απόφαση προσωρινό ΙΚ1ιλισ11'\ και 

να κα10δικασ10vν ΟΙ ιναγόμινοι σlη δικοισ11ΚΙ'\ 10\1 δαπό-νη. 

Μι 10 πιριεχόμινο α111ό η αγωγl,\ αρμοδΙως καθ' vλην κοι 

κα16 16Π,. ιισάγΙ1αι 010 πορόν δικοσ11'\ριο (όρθρο 7, 9, Η 

• 



ι) 
στπ
 , -ι 

. '"/,-./40 

_11: Σ 

'.. ...,;11., 
ω.ι. (' .ΨtoQιI 

δικαιοδοτική ιξουσΙα του δΙΚCιοτ!Ί. ολλό 601(1,,\01"1 

ποριχσμΙνης από 10 6ρθΡο 26 "ο:ρ. 1 tvvt. ιξουο[ας του 

νομοθΙτη. ο 011010ς δΙΚ(ΗΟU1CΗ κοτό Η\ ρύθμιση των βΙΟ1ιιιών 

οχΙοιων και 10ν καθορισμ.ό των ιιυρώοιων και υποχριώοιι.ιν ΠΟ'" 

απορρΙουν ClfJb τη συμηιριφορό τω" κοινωνώ" κοι θΙτιι τα 

ιλάχιοτ" ή ""ώΗηα όρια. 1(016 cιφηρημι"η αξιολόγηση, ι..,ιός 

των οποlων ο δικαστ!Ίς προβαΙνιι στην ιξιι61κιυοπ 10", κανόνα 

διιι;or!οv ινό"ιι της (ΝγκικριμΙνης αχΙσης και πιρΙΠΙlο1Οης. 

Ειδιιι:ότιΡο:, σ νσμοθΙΗ)ς μπορι[ να προοδιορΙζιι τις 

nρoUnoetσtI, οποζημΙωσης ICCH )',ρημαι ικής ιl(()Vοnο(ηοης λόγω 

ποινικο(ι ή aOtIKOίI αδικήμι:nος και 1η μορφή και τη φύση της 

αnοζημlωοης ή της χρημcιτ ΙΚl'\ς LκαvοnοΙηο!'lς καθώς lCaL 10 

ιλόχιοιο ποσό 010 ΟΠΟ[Ο αποτιμάται η πpoσβoλ~ της τιμ~ς και 

της υπόλη.ης του nΡοσβληθtντος ατόμου, όπως ακριβώς 

δlκοιο(ιται στο πιδΙο του ποινιιιοό δικαΙαυ να καθορΙζιι τα 

πλαΙσια των στιρητ ικών της ιλιιιθιρΙας και των κρηματ ιιιών 

ποινών, utoα στα οποΙα tXCL uποχρtωση να κινιΙται το 

διl(αστιΊριο. 1'0 τιλιυτςιΙσ, πάντως, οφι:[λιι να ι:ριιιν6' μ!\πως 

στη συγκικριμένη πιρΙπτωση μι την ιπιδΙκαση 1ης 

προβλιπόμινης από το νόμο ιλ6'χισ1ης xρηματιιι,~ς ιιι,ανοπο[ηοης 

παΡοβιάζιται η ι;ιρχιΊ της αναλογικότητας μιταξ,) 10U 

X,pηoLIJonoLouIJCVOU IJtoou και του ιηιδιωκόμινου σκοηοό, η 

οποΙα aπopptCL από τη ouνΤαγΡα1ΙΚιΊ ι;ιρχιΊ tOU κρότους δικαΙοu 

και t)(tL ιΊδη καθιιρωθιl μι τη διάταξη του 6'ρθρου 25 παρ. 1 

ευντ. κοι υιοθΙΤΙΙΗΙΙ στοθιΙ» από τη νομολογΙα 10υ 

EUpωπatKOU δικαΟ1ηρ(ου των Διιι,αιωμότων 10υ Aνθ~πoυ ΙΑΠ Ολ 

10/2003 ΕλλΔνη 2003,405, ΑΠ 1691/2002 ΕλλΔνη 44,1649, ΑΠ 

899/2001 ελλΔνη 43,111, ΑΠ 1043/2001 ΕλλΔνη 43,460, Εφλθ 

4430/2003 ΕλλΔνη 44,16615, ΕφΑθ 29/2004 Δ!ΗεΕ 2004,831). 

ε1ην προκιΙμινη ηιρΙlnωοη ο ιν6'γων lσχυρΙζΙ10Ι ότι σι 

ιναγόμι:νοι, κο\ OUYKtKPLutvα η πρώτη ως lδ\οκιιΊτρια της 

ιφημιρΙδας « Η Nta EpuBpαIa κόθι ιΡδομ6ιδα _, ο διutιρος ως 

ιιιδότης 1ης OVW1tpω ιφημιρlδc:ιις και ο 1ΡΙ10ς ως υπι(ιθυvoς 

συνταξης, δημoσΙιυσaν στο φuλλο 128 της ανωτέρω ιφημιρΙδας, 

που ιξιδόθη 1ην 23-9-2005, όρθρο μι τον τΙτλο « ποραoVρθηκι: 

ιν Ι:Ιρο ιργασΙοις από urBucnιtvo οδηγό .. , στο 01'1010 γΙνΙ10Ι 

n 



οιρ. 2, κοι 22 ΚΠολδ! για να δΙΚQστ~1 KQt6 την διοδικαο{ο 

681 Δ Κ.Πολ.Δ κοι r{νοl νόιιlιιη, στηρl(όμ~νη στις 

δlοτό:Ιιις που αναφΙρo",τcιι στην ως lrνω νομική σκΙ.η και σι 
---"11111, ~KιΙνις των 6ρ8ρω", 340, 345 λ.Κ., "οι 1047 και 176. Κ.Πολ.Δ, υ~ ΙΙQ!ρcρη 10 Q[ lημα να KΗΡVKθ~Ι η οπόφαση 

προοωρινά ΙKτιλ~στή και να IXl1ιιλ~θ~1 κατό: τοll διιιτΙροll και 

τρ{του των ινιrγoμΙνων ποοσωl1ική lφό:τηση ως μΙσο rκτtλtσης 

της απόφασης, που ι{ναl μη νόμιμο, λόγω της τροπής 10υ 

αιτήμcnος της αγωγής Qιιό KCΙταljιηφΙOτlιι:ό σι ανCJγVωριστlιι:ό, 

και τοιι αιτήματος να ανCJγVωριστιl ότι οφιlλονται τόιι:οl από 

την ιπομΙνη της κυκλοφορΙος του ~πΙδΙKoυ ,Ολλου, που ~Ινaι 

ιπΙσης μη νόμιμο 6ιότ ι ο r:νόιγων διν ιπ,,,,αλr(ΤQI όχληση. 

J:uνrπtlς, η αγωγιΊ πρΙπιl να rΙrΤQσ~rl ΠΙΡαlτΙρω κατ' ουοlα. 

Μό όλα τα Ιγγραφa 11011 Ο ινάγων προσκομlζιl κοl 

ιπικσλιΙlοι και από την ονωμοτΙ, ι:νώπιον του παρόντος 

Δικαο:τηρΙου, ~ΙΙτooη του ~νάγoντoς που πιρlλcrμβlrν~lol οτιι 

πoaκτικά της l1αροΟσσς δΙκης oπoδιΙxτηKι:rY το ι:ξής: Την 19-9

2005 ο ι",άγων οδηγώντας το uπ' οριθ. ΖΗΚ 2787 ιχε 

αυτοκΙνητό, lδlοl<τησΙας της Ειρήνης Δρ'ιτoc< 10υ Iωlrν... η 

κlνοΟντον ιπΙ της οδού Χ. Τρικούπη, στη ΝΙα ερυθραΙο μι 

KoτrO&vνση από Πoλlτc:Ια ΠΡΟς Ν. "η"ισι6. Την lδιο κρονlκή 

στ lV1JfI το υπ<αριθ. ΚΗΟ 6373 !ΧΦ απορριμματοφόρο τοl/ Δήμου 

Nto, ΕρυθραΙας, μ~ οδηγό τον Νικόλαο Κοντα06, κινούταν ~I1Ι 

της Ιδιας ως άνω οδού, ομορρόπως και Ιμπροσ&ι:ν του I1~ΤOυ 

οκήματος. Όταν το σl10ρριμμστοφόΡο Ιφτοιοι στην δισσταίιρωση 

μι: την οδό J:τροφιιλΙου διtκοtι: την MOptIo του nΡOKrLIJtvou 

οι ",ργάτις που ιπΙβoolνα'll σι σΙ/ιό, 1<01 συγκικρl.ιΙνα ο 

Τριανταφύλλου Τριαντό:φυλλος KQ! ο Κρητικός Πανογιώτης, να 

καθορΙσουν τους κό:δους απορριμμ61ων πσυ υπήρχαν οτο σημιΙο 

ικιlνο. Τη οτιγμή που ο Κρητικός ΠαναγlCιτ~ς βριοκόταν στο 

οδόστρωμα μΙΗιφΙροντσς Ιναν 6δε ιο Ι(ό:δο από το 

απορριμματοφόρο σ~η θΙση που βρισκόταν πριν οι εργότις να 

τον αι5~ ιόσουν εντός του απορριμματοφόρου, napαotJpi!1Kt από 

~o όκημα που οδηγοόσι ο ι:ν6γω"', το οποΙο στη σuνΙXειo 

"ροσΙκρουσι στον κ6δο οπορριμμ6των μετατοπlζοντό:ς lον, και 

t'" συνιχιΙα στο nIoω τμήμσ του σπορρlμμαΤοΦόρου. Σ~ωνα 
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δι- ~ι- τηv Ιιιθι-οη Q'υto.lcιc; της τροχαΙας, οι .,ρ'γό:τι:ς του 

cιnoPPIIJ\iCΙtoφόΡOu δι-v φoρovσαv IIWIOoρOpoC1xcι γιλtxcι, κο:τά τηv 

άφιξ~ τους, ιιοι διν ήταν οι λιιτoUργlcι ο φ600ς 101.1 

αΠOρριμ\lατoφόΡOU. (jLEVEpγfιel1xt δΕ, Ιλεγχος για ιιατcrv6λωοη 

aλXoόλ μΕ l1λιιιτρoνιx~ (JυOXEU~ 0101.1 οδηγό του 

απορρ ι μματoφόΡOU υι (ιρvητ' κό ",ποτ tλ.,αμc., .,νω .,λιΊ'Ι'Οη (ι Ι μc. 

από τοv οδηγό του ΙΧΕ: αυΤOKιιι~τoυ - ιονάγοvτc. προς ΑV:XVtUoη 

τυχόν (/παρξης αλκΟόλης. Η 't(lX01rt1(1 των oxηυάτ~v διv 

διαπ,ατόθηχ." λόγι.ι tλλcιtης ιχv(Οιv 1ροχοπΙδηοης, ι-vώ για 10 

β' όχημα. α(rμφωv(l μι 10 δΙαχο lQXOYp(ι,l,OU, η τι-λιυταΙα 

Ιvδιιξη 1ης taXV"110C; προ 111ς ακινη1()ποlηοι'\ς του ~τό'V 

2Οχ/ωρα. λπoτΙλεσuα του ό'VωτΙρω τροχα{ου ατυx~μoτoς ~τό'V ο 

σοβαρός τpcιυμCΙΤ ιομός του εργάτη του CΙΠOΡΡΙυματoφόΡOυ 

Πό'VαγΙΙ::Ι1η Κρητικού. Ε:vό.ιι του αvωτIpω tΡOXO!ou oτυx~~ατoς, 

η ΤOΠΙΙΙ~ ιφημιρΙδΟ' της ΝΙας ΕρυθραΙος μι τοv διαιιριτ ιιιό 

ιΙτλο « Η ΝΕλ ΕΡΥθΡλΙλ Κλ8Ε: εβΔΟΜλΔλ », της οπο!ος 

ιδΙOKτ~τρ,α .,Ιναι η α' ιovcrγoμIvη ιι.aι ιχδότης ο β' 

tvαγόμιvoς, πιριΙλαβ., 010 υπ·αριθ. 128 φvλ/ο που ιξ.,δόΘη 

τηv 23-9-2005, 01:ηv τρΙτη οιλlδα της, Ιvα άρθρο, OVV1άκτης 

101.1 οποlου ιΙναι ο ΤΡl10ς ιναγόυ.,νος, IJC τον τΙτλο « 

ΠλΡΑΣ:ΥΡθΗΚΕ εΝ ΩΡΑ Ε:ΡΓλΙ:ΙλΣ: ΜΟ ΜΕθΥΣ:ΜεΝΟ OfjHro ». Στο 

όρθρο ουτό γιvότό'V QVQ'IPOp(ι στο αvωτΙΡω τροχαΙο χαι 

O'VΟ'φeρ6ταν cnt λtξcι, ιι τρcλή ποριΙα 101.1 Toyot. Y.rl,s που 

οδηγοvοι μιθυσμΙvος ο Θιόδωρος Αvαγνωοτόπουλος, κάιοιιιος 

Ι(ηφισιάς, ΟΗψάτηοι πάνω στοv άτυχο ιρ'γό:τη xcι8αριότητας, 

011Ι00 ΠΡοηγουμΙvως τον πcιρIσvρι και τοv κόλλησε πάνω οτον 

Χάδο απορριμμάτ..ν. λΧολο"θως, φιλοξιvοuοι ovνΙντιυξη του 

οδηγο" του απορριμματοφόρου Nlxou Κονιαράτου ο οποΙος t!11 

λΙξει ovΙφιρι το ιξ~ς; Ο Παναγι~της δuοτυχώς δεν πρόλCΙβι νο 

ovτιδΡάσιι κοι Ιvτρομοι ανΤΙKρ[σαlιt το tριλό αuΤOX!VητO !10U 

ιρχ6τov α!1ό το ~όρ ια τ ης Χαρ. Τρ ι xounn ιια: Ι Ι(ηφ, σ (ος "01 

ιcαρΦ'!νιται ιπΆVω 1:01.1. Αιcολοvθηοι !1αν ι ιιός χα ι στην 

ΠCΙρo:l~ρηOιΊ μας t!1t,tCI σιοv αouνιΙδηιο οδηγό γι ·gUtt:. που 

μόλις ι{χε !1ροκαλtσιι. tKe(vO, μας ;.π6'ντηαι, σ'Υό:, !1ως 

ιcόνετε ΙΤΟI για Ινα Χόδο: Ηταν τύφλο στο μιθύοι ο όνθρωπος 

ιcαι μάλιστCΙ αμιταν6ηιος. 'λtιxιoε νCΙ μCΙς λΙει γ,CΙ το ποιος 
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.mUI"r4rJ'" ' ',JPr- '~~Ιναι κcιι ότι ήταν (κιΙ"ος που Ιφιρι: τους ανιιπτήρις Zippo 
.1' I~ 

10,' ιI~HΊν Ελλάδα. Δι;ν t (χι n6:p( ι χαμπ(:ιρι 61 ι χιunησι ό'νθρωπο. 
Ι'Ι ~_::::::....>'
 λn6 την πλιυρ6 μας φορο"οαμι 1 ις στο),Ις ιργοσ[ας μι τα 

ιιδικό ylAtKQ που φωσφορlζουν και μι το ώρα 10υ 

αποσριμματοο6ρου οι λι ι 10upγΙcι, όπως προβλΙπιιαι. Ο E~loIν 

,οχυρΙζcιο\ οτην ~γή 10υ ότι τα ανωτΙΡω avcιφιρόμινα ι(ναι 

_ιυδή και ι:ιδlκδτιρα 61 L διν !ΊΗΙ\Ι ιόφλα 010 μιθύσι, δι" 

ήταν αμιτaνόηl0ς αλλά ιπΙδιι(ι ιν61cιφΙρoν για 'ην υγιία 10ν 

Ωaναγι'nη ΚptItLKOV. δι" ([πι ποτΙ Ο( πως κ6νιτι Ιτοι γιοι Ινα 

κάδο», 0(11010ς ιΙμCΙI ι~•• «ι~ Ιφιρα τους ανcιπτήρες Zippo 

στην ελλόδα » και πως το aναγραφόμινσ 6τι διν πήρε χαμπάρι 

πως χτίιπησι άνθρωπο ιlναι ι:πΙσης .ιυόΙς. Πλην όμως. η 

avaAt)QtLCI των o\lwtfpω δι... αnoδΙ:ΙXτηKΙ. Ειδικδτιρα, δεν 

αηοδεΙχτηκε ότι ο ενάγων δι-ν "ταν μι-θυσμΙνος, α!ΡΟ" ο 

τι-λι-υταΙος δι-ν προσκόμισε ενClηισν του ΔικοστηρΙου το 

αηοτι-λΙσματο των ιξι-τάσιων ηου Πρι:ιΥματοποιήθηκav μι τη λή.η 

aΙμοτος που Ιλαβι- χωρά μετά το τροχaΙο CIoTt νο διαπιοτωθεl 

αν ι-Ιχι- κaτανολώσι-ι αλ»ιοόλ. Δι-ν αηοδι-Ιχτηκι- δι-, 06'τ« η 

συμπεριφορά του ι-νάγοντος μιτά το ατuχημα, ήτοι αν ι(πι τις 

ανωτΙρω φρ6σιlς στους ιργάτι-ς καθαριότητας, ή αν 

αντιλήφθηκι πως χτΟοηοε τον naνaytCltrI Κρητικό ή αν ήταν ή 

όχι «αμετανόητος», Kαθ~ς ουδιΙς μάρτυρας ηροσήλθι στο 

tIIKCtotIιPLO γιcι νσ καταθΙσιι γιcι τα ανωτέΡω γεγονότα, tvCl 

οηό την ποινική δικογρσφΙα προσκομίστηκε μόνο η κατ6'θιση 

του Νίκου Κονταράτου και όχι η κατάθιση κοι του άλλου 

ι:rυτ6πτη μάρτυρα Τριαντάφυλλου Tριαντcιφoλλoυ. Eηιπλtoν διν 

προσκομΙστηκι ο\ιιε η κατάθεση του Ιδιου του ενάγοντος, Clott 

νο διοπιστωθούν τα υηοστηριζόμινα αηό αυτ6ν σι χρόνο 

πΡ6σφατο του ατυχήμοτος ΚΟι βιβαια ούτι η τυχόν υηάρχουοα 

κατ6θιση του τρι:ιυμοτισθέντος Πανaγιώτη Κρητι»ιοΟ. Πολύ 

περισσότιρο δι, διν οποδιΙχτηκι ότι ο εκδότης και ο 

ΣUντ6'Kτης του δημοσιεύμοτος γνClριζαν την oνcιλήθιιcι των 

ανωτέρω ηιριστοτικών. ΑηοδιΙχιηκι 6μως, 6τι το 

υηοοτ ηρ ι ζ6μινα (ιΜ6 τ ον Ν (κο Κονταρ6το οτ ην ανωτ Ιρω 

σuνέντιυξή του ότι «αη6 την ηλιυρό μας φορούσαμι τις οτολΙς 

ιργcισ(cις μι το ειδικά γιλέκο που φωσφορίζουν και με το φόοο 

<""Ι" 



1011 απορριμματοφόρου σι: λeΙΙ0UΡγ(α. όπως προβλΙΠI:Ι0Ι», δι" { 

(Ι"οιι orλιIQf\, καθόσον 01ην tιcQcσn QV10tlo, της tpoXClIqς~t>~\'
". \"t

crvaφtprtcrl 61 t Οι ιργάτll'ς καθαριότητας oScv fί>OΡOOσoν,#"tI"~.,
ΦωOφoρoCιχα γ,λΙκα κατ6ι την ό'φι ξη της τροχοιΙοις κοι δtv ι'\ΗΝ .... 

οι λΙΙΙ0υργΙα ο φ6ιρος του απορριμματοφόρου. ΚΟι VClL μι" 

αυτό anotthti ισχυρισμό του παρΙχοντος τη σvvΙνΤEυ(η, πλην 

όμως, όπως cιινoιφΙΡΙl0Ι οτην ως άνω νομικ!Ί οκΙ.η. λόγω του 

(νυπ6Ρχον10ς 01η oSnIoIooLOYΡOqILKr'\ δροστηριδιητα αυξημΙΥου 

κ, νδ.:ιvoυ προσβολιΊς 1 ης ΠΡοοωπ ι Ι(διητας κό:πο Lσυ ατόμου. t ξ' 

σιτ (ας της δημοσιότητας που Ι::ΙΠΟΥιλιΙ 10 "ιδΙο δρ6σιως 1011 

1V"011. υπ6ιρχουΥ οι λtγόμeνις συναλλακτικΙς unoxpt~tι, του 

11)"011. IIrtatu των οποΙω" η unoxptfo)(JfI σtβαςτμοv της 

ηρoor,.ιη ι κότ ητοις κα ι 1 Ο κοθήκο" cιιλfιθι L01<;, που ιπ Lβάλλc ι να 

ΠΡοηγηθι( ο ΙλΙΥΊ(ος της ολl')θιιcις των πληροφορl(lν και των 

ιιδήοεων, που δημοοιε(ιονταl, t:Ioyr το περιεχόμινο 10υς να 

συμΠΙΠ'1ΕΙ μι την ΠραγΡατlκότητα. It μη τήρηση αllt(l" των 

ΣVΝαλλαKΤIKών unoxpt(lorIoJV aποκλιlιl, την ύπcιρξη 

δικαlολογημΙνου ινδlαφΙροντος του δημοσιογράφου προς 

ινημΙρωση του ΚΟινΟV, και γι' 01l1ό διν '1 Ιθιτοι θΙμο άρσιως 

του πoρc:r.ιόμoυ της nροσβολl')ς κατ άρθρο 361 ΠΚ. εν 

προκrιμtvω δι, τ600 ο (Ν\Ιτάκτης tO\l ανωτΙρω δημοσιιvμοτος 

όσο κα ι Ο ικδότ ης τ ης ιφημιρ [δας, δεν δ ι ΙΡΙVVηOO'\l τ ην 

αλήθιιa όσων ανΙγpιUαν στο ανωτΙρω δημοοΙrιιμα και ΌΣwv 

\ιποοττιρΙζονταν οπό τον Νlκο Kovtopάto. Πιο ouγκrκριμfvα, 

διv ζήτηΟΟΝ να μάθο\lν και τηv άπο.η του ινάγοvτος ανQ.φOΡΙKά 

μι το OlUXTIIια, δrv αvαζήτησαν κάποιον άλλο αυτόπτη μάρτιιρa 

κοl γrvικδτιρα διν φρόντισαν νο δlαΟΤQ\ιΡώσο\lv όσα ανΙγραtον 

και μι άλλες πηγΙς, ι'ιοτε να διοπιοτωθΙΙ αv πράγι!ατl οι 

ιοΥότις φοροuσαν τα Φ<JoφσΡOύXα γιλtκα και αν ο φάρος 10\1 

οπορριμματοφόρου ήταν αναμμΙνος. επιπλtοv, διv φρόντισαν vα 

διαπιοτι'ιοοιιν KOL νο δlασταuΡΙ;χ,οuv και μΙοω άλλων πηγών αν 

πράγματ ι ο ινάγι.ιυ ήταν μιθuoutvος και «αμΙTcινόητoςιι ή cιν 

εΙπι όσα οvcrγράφοντal οτο δημοσΙιιιμα ΚΟΙ ικτΙθιντοι 

ανωτΙΡω. Κοι rlvot jJrv ολήθεια, όπως ήδη CΠ1μιlώθηKΙ, ότ ι 

δtv διαπιστώθηκι πως α\lτά ιΙνοι .ιυδι'), πληv όμως ι(ναl 

γrγΟVό1, δuνrιvα' vα βλ6.0UV tTIv τ lμ!'1 και τηv uπόληtη 10υ 
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",ν6Υοντος ~gl σνν",ηώς Ο συντάκτης και ο cκ6ότης 10υ 

δημοσιιόμaτος όφειλαν να ιλΙγξουν την (ιλ~etL(Ι aυτών κα, vg 

παρIxoυv τη δυνατότητα οτον ",νάγοντα να ακοvοτιΙ και η δική 

τον άπα.η, πλην όμως δ",,, ΙΠΡοξαν 1("010 από οντά. 

Από την ως άνω παρ6νομη και υηαΙτια σvμπιριooρό' 10υ 

διυτΙρον κο. 1011 1Ρl10υ των ΙVayQμt"ωv ο ιν6'Υων υπίστη 

ηθική βλάβη, προς ικανοποΙηση της ono(gc οι εναγόμενοι, ΚΟΙ 

συγxr:ιtριμΙνo. η ηΡ'>τη ως ιδιοκτήτρια της ιφημιρΙδας Η NtA 

εΡ\,&Ε'ΑΙΑ ΚλθΕ ΕΕΔΟΜΑΔΑ. ο δεοίl1ΙΡος ως εκδότης της foIc; άνω 

[φημιρΙδας και ο 1Ρ(10, ως συν,6κτης. οφιΙλονν να του 

κατιιβάλονν, ως χρημQΤ ιl(ι'ι Ι KΑVOnQIΓIOfl. το ποσό των τριών 

χιλιάδων (3.000) ",,,pC, rις ολόκληΡο ο κάθι Ινας. 10 0"010 

κρ Ι vtto ι ιόλογο λαμ'crvομfvων un6tn ι ου r Ι δΟJς ..αι L 'ης 

βCΙΙΡ"ΤJ'1τας 11'11; ηΡ{ιξης των ινογομΙνων, {ων ΑV"ειηKζ)ν ~ Ιλισrις 

cnrτr\ς (cιuαγρoφή οι tφ;JμιρΙδα 10ηιΚ!Ίς tμβtλιιας), τοu βαθμοΟ 

υπαΙ1ιό~ητας ~oυς. αλλlι και 'Υης αοχής ~ης crvαλογlκ6~η~cις. 

καθόσΟν, στη C7IIγ1CtKPIutv" πιρΙπτωση μι την ιπιδ!κοση της 

προβλιπόμινης οπό το νόμο ιλ6χ,στης χρηματικής ικανοποΙηοης 

κρίνιται ό~ι παραβι6(ιται η αρχή της αναλoγΙKότη~ας μΙ1αξΟ 

του χρησιμοποιοvμrνοu utOOiJ και ~ou ιπι5ιωκόμι:νΟiJ οκοπού, η 

οποΙο απορρΙιι από τπ ΣVΝΤ~01ΙKή ορχή 101,1 κρ610uς δικαΙοΙ,! 

KaI Ιχιι ήδη καθιιρωθιΙ μι τη δι6~αξη 101,1 6~ρoI,! 2S παρ. 1 

C\1V1. κοι νιoθι~ι:Ι~αl ατcrθι:ρ6' από τη νομολογΙα ~0I,! 

EυpωIIQlΤKoιJ Δικaσ~ηΡΙΟ\1 ~ων Δικαιωμσ1ω" 101,1 Α"θρώΠΟ\1, KtH 

1ης nιριouσιακής κοτ6στασης τω" μιρών. 

Κατόπιν crU1Qv, ΠΡΙΠΗ η αγωγή VQ: γ[\Οιι διιι:~ή. ιν 

μΙριι. και ως ovOItIatIK6 β6σιμη και \Οα α\ιαγνι.ιριοτιΙ ότι οι 

Ι\ΟαΥόμιναι oιpt[Aovv να κσταl!6λοvν σ10V rvόyOvtD ~o ποσό 11ο1ν 

lριών χιλ όδω\Ο ( 3.000) ιιιΡΙ;;Ι. ιις ολόκληρον α κ6θι Ινας. μι 

τα νόμιμο τόκα από την ιπΙδοοl1 ~ης αγωγfις μΙκρι 1ΠV 

ιξόφλr'jοη κα ι να ιιποχριωθο\ιv ο ι ινcryόμινοι να δημοσl ruoolN 

οτην ιιρημιρ[δα tovςo ntpIAηt" της απόφc;ιo-ης στην lδια θΙση 

αιιτής ποu ιlχι κοτtΙX,-,ρηθι[ και ~o ιnιλήtιμο δημοσltv\ΧΙ 

tY1bc; δικαπΙν1Ι ημι~ν από την rr.Ibooη της ~ιλισ[δΙKης 

απόφασης, μι 1ην αιιι:ιλι[ xρημo1ιιι.fις ΠΟι""ις τριαΚQQΙων (300) 

tu~ για κόθι ημΙρa καθυστΙρησης της κοtαχbΡflσrς. ΤΙλος. 



.., 

• 

πρέπιl οι cνιχγόμcνοι να καιαδικαοτονν. λ6γω ιης μcρικ!Ίς .ι}, 
Λ. ,+Ο:.ι 

t\ t 1 ας τους. σι Ι'Ι" 0<"'10βολfl μ tαovc; 1 ω" δ Ι ",OCH Ι "<::Ι,, [ξόδων ΙO.~ o;,..~;. ..;:ι ':λ' ~ 
ενόΥοντ ος !118 παρ. 1 γJ10λΙ) ι Ι':α \ \Ια ορ ι ΟΙ r Ι τιαΟόβο),· ; ...~.;

ερημοδιll:lας για ιη .... nrplnt("lo:"! άOKησ~ς a\ιO'Kor:f,ςo rρηJGoδ,κl : ~." 
οπό τους ιvaγόμr\lοuς, όηως ορΙζιιαι ειδικόιερα (110 

διατακτικό. 

r:tλ ΤΟΣι: ΛOron: λrI'OΠ 

όΙΚΑΖει ιΡιΊμην των εναγομένων. 

ΟΡΙΖει το παρbβoλo ερημοδικlας στο ποσό των δlακοοlων 

(200) ιιιρώ. 

ΔεχεΤλΖ Εν μέρει την αγωγή. 

ΑΝΑΓΝΟI,ΙΖει διι οι ("αγόμινΟί υrιoxριoυνται να καιοιβόιλουν 

010ν [ ...άγοντα το ποσό των tpLGlV 13.0001 χιλι6ιδω\l εII~. εις 

ολόκληρον ο κδ'θι tVQς. νσμ ι μοτόκως από την εΙ! [δοση τ ης 

αγωγής μέχρι την εξόφληση. 

ΥΠΟΧΡΕΟΝΕΙ τους ινογομένους να δημοσιιυσουν στην εφημερΙδα 

Η ΝΕλ ΕΡΥθΡΑΙΑ ΚΑΕΙΕ ΕΒΔΟΜλΔΛ IlΕρΙλη"η ,ης ι;ιηόφcισης συτής 

στη", Ιδιοι θΙοη oιvτι'ις ηου ΕΙΧΙ: καταχωρηθι:ί και το ι:ηιλι'ι,ιμο 

δημοο[ι:υμο Ε""ός δι:lιοιηΙ"'Η ημι:ρΙ:Ι" αlΊό ,η", ι:ηΙδοοη ,ης 

,ΕλΕοΙδlκης oιIΊόφcroης, μι: ΤtΊ'" αlΊι:ιλι! XPtΊμιι'llIι'ις lΊοι"ι'ις 

1ριοικοσ[ων (300) ιυρώ για K~θι: ημΙΡοι κοιθυσ,ΙρηΟ\Ίς 'ης 

KCΙ1oιxΙ:Ιρησης 

ΚΑΤλΔΙΚλΖει 10υς ιναγόμι:νοιις ΟΙ η", lΊληρωμι'ι μΙροιις 'ης 

δΙΚΟΙΟ1ικι'ις δoιlΊάνης 10ΙΙ ινόγοντος vtοuς IΊEν'CΙKoσ!ων ΙΊι:νι'ι"',0 

(SSOJ ι:ιιο'ι. 

ΚΡΙθΗΚΕ, cιηoφoιo[σ,ηllι KCΙΙ δημΟΟ,Ι:U1ηlιr σΕ tll,αll,η ~ημόσιcr 

σιινιδρ!crοη 010 ΟIlΡΟΟ:1ι'ιριό 10υ 11'1 ι~ l0vιιιΙov 20.J.l. 

Η ΔΙΚλΣΤΗΣ 

• 
, , 

1βl\21
 

• 


