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ΣΟ ΓΙΚΑΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΑΡΔΙΟΤ ΠΑΓΟΤ 

 

Σ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ  

 

 

πγθξνηήζεθε απφ ηνπο Γηθαζηέο: Μαξία Γαιάλε - Λενλαξδνπνχινπ, Αληηπξφεδξν 

ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, Αξηεκηζία Παλαγηψηνπ, Γεψξγην Αλαζηαζάθν - Δηζεγεηή, 

Μαξία Γεσξγίνπ θα Δπθξνζχλε Καινγεξάηνπ - Δπαγγέινπ, Αξενπαγίηεο. 

πλήιζε ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε ζην Καηάζηεκά ηνπ ζηηο 9 Ιαλνπαξίνπ 2018, κε ηελ 

παξνπζία ηνπ Αληεηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ Υαξάιακπνπ Βνπξιηψηε (γηαηί 

θσιχεηαη ε Δηζαγγειέαο) θαη ηνπ Γξακκαηέσο Υαξάιακπνπ Αζαλαζίνπ, γηα λα 

δηθάζεη ηελ αίηεζε ηνπ αλαηξεζείνληνο - θαηεγνξνπκέλνπ Γ. Λ. ηνπ Θ., θαηνίθνπ ..., 

πνπ εθπξνζσπήζεθε απφ ηνλ πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηνπ Βαζίιεην 

Παλαγησηαθφπνπιν, γηα αλαίξεζε ηεο ππ'αξηζ. 787/2017 απνθάζεσο ηνπ Σξηκεινχο 

Πιεκ/θείνπ Λαξίζεο. 

Με πνιηηηθψο ελάγνληα ηνλ Φ. . ηνπ Γ., θάηνηθν ..., πνπ δελ παξέζηε.  

Σν Σξηκειέο Πιεκ/θείν Λαξίζεο κε ηελ σο άλσ απφθαζή ηνπ δηέηαμε φζα 

ιεπηνκεξψο αλαθέξνληαη ζ' απηή, θαη o αλαηξεζείσλ - θαηεγνξνχκελνο δεηεί ηελ 

αλαίξεζε απηήο, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππ'αξηζ.πξση.8343/20-9-

2017 αίηεζή ηνπ αλαηξέζεσο, ε νπνία θαηαρσξίζηεθε ζην νηθείν πηλάθην κε ηνλ 

αξηζκφ … 

Αθνχ άθνπζε  

Σνλ πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηνπ αλαηξεζείνληνο, πνπ δήηεζε φζα αλαθέξνληαη ζηα 

ζρεηηθά πξαθηηθά θαη ηνλ Αληεηζαγγειέα, πνπ πξφηεηλε λα γίλεη δεθηή ε πξνθείκελε  

αίηεζε αλαίξεζεο.  

 

ΚΔΦΘΗΚΔ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΝΟΜΟ 

Απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 362 θαη 363 ηνπ ΠΚ, θαηά ηελ πξψηε 

ησλ νπνίσλ "φπνηνο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ελψπηνλ ηξίηνπ ηζρπξίδεηαη ή δηαδίδεη γηα 

θάπνηνλ άιινλ γεγνλφο πνπ κπνξεί λα βιάςεη ηελ ηηκή ή ηελ ππφιεςε ηνπ ηηκσξείηαη 

κε θπιάθηζε κέρξη δχν εηψλ ή κε ρξεκαηηθή πνηλή" θαη θαηά ηε δεχηεξε "αλ ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 362 (πξνεγνχκελε) ην γεγνλφο είλαη ςεπδέο θαη ν ππαίηηνο 

γλψξηδε φηη απηφ είλαη ςεπδέο ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ", 

πξνθχπηεη φηη ην έγθιεκα ηεο ζπθνθαληηθήο δπζθεκήζεσο πξνυπνζέηεη είηε 

ηζρπξηζκφ ελψπηνλ ηξίηνπ ςεπδνχο γεγνλφηνο πνπ κπνξεί λα βιάςεη ηελ ηηκή ή ηελ 

ππφιεςε άιινπ, είηε δηάδνζε ζε ηξίηνλ ηέηνηνπ γεγνλφηνο, ην νπνίν αλαθνηλψζεθε 

πξνεγνπκέλσο ζηνλ ππαίηην απφ άιινλ. Ωο γεγνλφο δε, θαηά ηελ έλλνηα ησλ πην πάλσ 

δηαηάμεσλ, ζεσξείηαη θάζε ζπγθεθξηκέλν πεξηζηαηηθφ ηνπ εμσηεξηθνχ θφζκνπ, πνπ 

αλάγεηαη ζην παξειζφλ ή ην παξφλ, ππνπίπηεη ζηηο αηζζήζεηο θαη είλαη δεθηηθφ 

απνδείμεσο, θαζψο θαη θάζε ζπγθεθξηκέλε ζρέζε ή ζπκπεξηθνξά, αλαθεξφκελε ζην 

παξφλ ή ην παξειζφλ, πνπ ππνπίπηεη ζηηο αηζζήζεηο θαη αληίθεηηαη ζηελ εζηθή θαη ηελ 

εππξέπεηα. Γηα ηελ ππνθεηκεληθή ζεκειίσζε ηνπ ελ ιφγσ εγθιήκαηνο απαηηείηαη 

άκεζνο δφινο, πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ εζειεκέλε ελέξγεηα ηνπ ηζρπξηζκνχ ή ηεο 

δηαδφζεσο ελψπηνλ ηξίηνπ ηνπ ςεπδνχο γεγνλφηνο, ελ γλψζεη ηνπ δξάζηε φηη απηφ 

είλαη ςεπδέο θαη δχλαηαη λα βιάςεη ηελ ηηκή ή ηελ ππφιεςε ηνπ άιινπ. Γελ αξθεί 



δειαδή ν απιφο ή ν ελδερφκελνο δφινο. Η χπαξμε ηνπ δφινπ δελ είλαη αλαγθαίν θαη' 

αξρήλ λα αηηηνινγείηαη ηδηαηηέξσο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, γηαηί ν δφινο 

ελππάξρεη ζηε ζέιεζε παξαγσγήο ησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ ζπγθξνηνχλ ηελ 

αληηθεηκεληθή ππφζηαζε ηνπ εγθιήκαηνο θαη πξνθχπηεη απφ ηηο εηδηθφηεξεο ζπλζήθεο 

ηειέζεσο ηνπ, δηαιακβάλεηαη δε πεξί απηνχ (δφινπ) αηηηνινγία ζηελ θχξηα αηηηνινγία 

γηα ηελ ελνρή. Όηαλ φκσο αμηψλνληαη απφ ην λφκν πξφζζεηα ζηνηρεία γηα ηελ 

ππνθεηκεληθή ππφζηαζε ηνπ εγθιήκαηνο, φπσο, θαηά ηα αλσηέξσ, επί ηνπ 

εγθιήκαηνο ηεο ζπθνθαληηθήο δπζθεκήζεσο, ε "ελ γλψζεη" νξηζκέλνπ πεξηζηαηηθνχ 

ηέιεζε ηεο πξάμεσο, άκεζνο δειαδή δφινο, πξέπεη, ε χπαξμε ηέηνηνπ δφινπ λα 

αηηηνινγείηαη εηδηθψο ζηελ απφθαζε, κε παξάζεζε ησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ 

δηθαηνινγνχλ ηε γλψζε απηή. Τπάξρεη φκσο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε ελ ιφγσ 

αηηηνινγία, φηαλ, ζχκθσλα κε ηηο παξαδνρέο ηεο απνθάζεσο, ηα ζπθνθαληηθφ 

πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, ζεκειηψλνληαη ζε πξνζσπηθή πεπνίζεζε ή αληίιεςε ηνπ 

ηδίνπ, ή ζε δηθή ηνπ πξάμε, νπφηε είλαη απηνλφεηε ε ζρεηηθή γλψζε ηνπ, ρσξίο λα 

απαηηείηαη ε παξάζεζε άιισλ, ζρεηηθψλ κε ηε γλψζε, πεξηζηαηηθψλ. Δμ άιινπ, ε 

θαηαδηθαζηηθή απφθαζε έρεη ηελ απαηηνχκελε, θαηά ηα άξζξα 93 παξ.3 ηνπ 

πληάγκαηνο θαη 139 ΚΠνηλΓ, εηδηθή θαη εκπεξηζηαησκέλε αηηηνινγία, ε έιιεηςε ηεο 

νπνίαο ηδξχεη ηνλ απφ άξζξν 510 παξ.1 ζηνηρ. Γ' ηνπ ίδηνπ Κσδηθφο ιφγν αλαηξέζεσο, 

φηαλ αλαθέξνληαη ζε απηή κε ζαθήλεηα, πιεξφηεηα θαη ρσξίο αληηθάζεηο ηα 

πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ απνδεηθηηθή δηαδηθαζία, ζηα νπνία 

ζηεξίρζεθε ε θξίζε ηνπ δηθαζηεξίνπ γηα ηε ζπλδξνκή ησλ αληηθεηκεληθψλ θαη 

ππνθεηκεληθψλ ζηνηρείσλ ηνπ εγθιήκαηνο, νη απνδείμεηο πνπ ηα ζεκειηψλνπλ θαη νη 

λνκηθέο ζθέςεηο ππαγσγήο ησλ πεξηζηαηηθψλ απηψλ ζηελ νπζηαζηηθή πνηληθή 

δηάηαμε πνπ εθαξκφζζεθε. Δπίζεο, γηα ηελ χπαξμε ηέηνηαο αηηηνινγίαο είλαη 

παξαδεθηή ε αιιεινζπκπιήξσζε ηνπ αηηηνινγηθνχ κε ην δηαηαθηηθφ πνπ απνηεινχλ 

εληαίν ζχλνιν θαη ζε ζρέζε κε ηα απνδεηθηηθά κέζα πξέπεη λα πξνθχπηεη κε 

βεβαηφηεηα φηη έρνπλ ιεθζεί φια ζην ζχλνιν ηνπο θαη φρη νξηζκέλα κφλν απφ απηά. 

Γηα ηε βεβαηφηεηα δε απηή αξθεί λα κλεκνλεχνληαη φια, έζησ θαηά ην είδνο ηνπο , 

ρσξίο αλάγθε εηδηθφηεξεο αλαθνξάο ηνπο θαη κλείαο ηνπ ηη πξνέθπςε ρσξηζηά απφ 

θαζέλα απφ απηά, ελψ ην γεγνλφο φηη εμαίξνληαη νξηζκέλα απνδεηθηηθά κέζα δελ 

ππνδειψλεη φηη δελ ιήθζεθαλ ππφςε ηα άιια. ηελ πξνθείκελε πεξίπησζε ην 

Σξηκειέο Πιεκκειεηνδηθείν Λάξηζαο , κε ηελ πξνζβαιιφκελε 787/2017 απφθαζε 

ηνπ, πνπ δίθαζε ζε δεχηεξν βαζκφ, θήξπμε έλνρν ηνλ αλαηξεζείνληα γηα ηελ 

αμηφπνηλε πξάμε ηεο ζπθνθαληηθήο δπζθήκηζεο θαη ηνλ θαηαδίθαζε ζε πνηλή 

θπιάθηζεο 8 κελψλ, κε ηξηεηή αλαζηνιή. ην ζθεπηηθφ ηεο πξνζβαιιφκελεο 

απφθαζεο, ην Δθεηείν, κεηά απφ εθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε φισλ ησλ 

κλεκνλεπνκέλσλ, θαηά ην είδνο ηνπο, απνδεηθηηθψλ κέζσλ, δέρζεθε, αλέιεγθηα, φηη 

απνδείρζεθαλ ηα αθφινπζα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά: "ηηο 21-02-2010 είρε 

πξνθιεζεί γηα δεχηεξε θνξά εληφο ελλέα κελψλ ππξθαγηά ζηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ 

ιεηηνπξγεί ε επηρείξεζε ...., κε αληηθείκελν ηεο ηελ θεξακνπνηία, πνπ βξίζθνληαη ζηε 

βηνκεραληθή πεξηνρή ηεο …, ηεο νπνίαο λφκηκνο εθπξφζσπνο θαη δηεπζχλσλ 

ζχκβνπινο είλαη ν πξψηνο κάξηπξαο θαη πνιηηηθψο ελάγσλ. πγθεθξηκέλα ε 

ππξθαγηά πξνθιήζεθε ζε αδξαλή πιηθά πνπ ππήξραλ ζηνηβαγκέλα ζηνλ αθάιππην 

ρψξν ηνπ νηθνπέδνπ ηνπ εξγνζηαζίνπ, πνπ ζπλίζηαλην απφ επηθίλδπλα θαη κε πγξά 

θαη ζηεξεά απφβιεηα, ηα νπνία ε εηαηξία παξαιάκβαλε απφ ηελ εηαηξία ... θαζφζνλ 

είρε άδεηα πξνθεηκέλνπ λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη σο ελαιιαθηηθά θαχζηκα γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο ηεο, ήηνη ηελ παξαζθεπή θεξακηθψλ πξντφλησλ. Σελ 

επφκελε εκέξα, ήηνη ζηηο 22-02-2010 ν θαηεγνξνχκελνο, θάηνηθνο ηεο ηνπηθήο 

θνηλφηεηαο ..., πνπ βξίζθεηαη πνιχ θνληά ζηε βηνκεραληθή πεξηνρή ηεο …, ν νπνίνο 

ηφηε αζρνιείην κε ηα θνηλά, αθνχ ήηαλ δεκνηηθφο ζχκβνπινο, πξνζήιζε ζηηο 



εγθαηαζηάζεηο ηνπ ηειενπηηθνχ ζηαζκνχ "..." πνπ εδξεχεη ζηε …θαη απεπζχλεηαη ζην 

ηειενπηηθφ θνηλφ ηεο γεσγξαθηθήο θαη δηνηθεηηθήο επηθξάηεηαο ηεο Θεζζαιίαο θαη 

ηεξεάο Διιάδνο θαη ζε ηειενπηηθή ζπλέληεπμε πνπ παξαρψξεζε, ηζρπξίζηεθε γηα 

ηνλ πνιηηηθψο ελάγνληα Φ. ., ηα παξαθάησ ςεπδή γεγνλφηα, ηα νπνία έγηλαλ γλσζηά 

ζε άγλσζην αξηζκφ ηειεζεαηψλ ηνπ σο άλσ θαλαιηνχ νη νπνίνη θαηνηθνχλ ζηελ …θαη 

αιινχ θαη εηδηθφηεξα ηζρπξίζηεθε γηα ηνλ πνιηηηθψο ελάγνληα φηη: "ν άλζξσπνο είλαη 

θνηλσληθφο εγθιεκαηίαο, ππάξρνπλ απνδεδεηγκέλα άλζξσπνη πνπ πάζρνπλ απφ 

θαξθίλν", "ν άλζξσπνο θξχβεηαη θαη θξχβεηαη ζπλεηδεηά", "Απηφο ν επηρεηξεκαηίαο, 

ινηπφλ, είρε νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, ε επηρείξεζε ηνπ είρε θιείζεη". Όια ηα 

αλσηέξσ πνπ ηζρπξίζζεθε ελψπηνλ ησλ ηειεζεαηψλ ηνπ σο άλσ θαλαιηνχ πνπ 

παξαθνινχζεζαλ ηε ζπγθεθξηκέλε ζπλέληεπμε ηνπ θαη αθνξνχζαλ ηνλ πνιηηηθψο 

ελάγνληα είλαη ςεπδή, θαζψο: α) δελ πθίζηαηαη νπνηαδήπνηε έγθπξε απφδεημε πνπ λα 

ζπλδέεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο βηνκεραληθήο εγθαηάζηαζεο θαη ηελ επηρεηξεκαηηθή 

δξάζε ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο "..." θαη θαη’ επέθηαζε ηνπ πνιηηηθψο ελάγνληνο κε 

ηελ πξφθιεζε θαξθίλνπ ζε αλζξψπνπο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, ψζηε λα 

δηθαηνινγείηαη ν ραξαθηεξηζκφο ηνπ "θνηλσληθνχ εγθιεκαηία" πνπ ηνπ απέδσζε ν 

θαηεγνξνχκελνο, νχηε απνδείρζεθε φηη δηαπηζηψζεθε ή εθδειψζεθε νπνηνδήπνηε 

θξνχζκα θαξθίλνπ ζηνπο κέρξη ηφηε εξγαδνκέλνπο ηεο επηρείξεζεο. Αθνινχζσο, ν 

πνιηηηθψο ελάγσλ είρε γλσζηή θαηνηθία θαη επαγγεικαηηθή δξάζε θαη βξηζθφηαλ 

θαζεκεξηλά ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο "...", φπνπ κπνξνχζαλ λα ηνλ 

αλαδεηήζνπλ θαη λα ηνλ βξνπλ είηε νη αξκφδηεο θξαηηθέο αξρέο είηε νπνηνζδήπνηε 

ηξίηνο επηδίσθε λα ηνλ ζπλαληήζεη γηα ζπγθεθξηκέλν ιφγν, κάιηζηα απνδείρζεθε φηη 

πξαγκαηνπνηνχληαλ έιεγρνη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο θαηά ηνπο νπνίνπο ν 

πνιηηηθψο ελάγσλ ήηαλ παξψλ θαη ζπλεπψο είλαη ςεπδέο φηη ηνχηνο θξπβφηαλ 

ζπλεηδεηά απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο. Δπίζεο, ήηαλ ςεπδέο φηη ν πνιηηηθψο ελάγσλ 

είρε νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα θαη ε επηρείξεζε ηνπ είρε θιείζεη, θαζφζνλ δελ 

αληηκεηψπηδε εθείλε ηελ πεξίνδν ηδηαίηεξα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, αιιά νχηε θαη 

είρε θιείζεη νπνηαδήπνηε επηρείξεζε ηνπ, εμαηηίαο απηνχ ηνπ ιφγνπ. Βέβαηα ιφγσ ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ εκθαλίζηεθε ζηε ρψξα καο απφ ηα ηέιε ηνπ έηνπο 2009 θαη 

εμειίρζεθε ην έηνο 2010, ε επηρείξεζε ηνπ πνιηηηθψο ελάγνληα, αληηκεηψπηζε, φπσο 

φιεο, θάπνηα νηθνλνκηθή χθεζε, φρη φκσο ηέηνηα ψζηε λα νδεγεζεί ζην θιείζηκν 

απηήο. Ο θαηεγνξνχκελνο γλψξηδε ηελ αλαιήζεηα ησλ αλσηέξσ πξαγκαηηθψλ 

γεγνλφησλ θαη ησλ αμηνινγηθψλ θξίζεσλ πνπ ηα ζπλφδεπαλ, δεδνκέλνπ φηη πξνέβε 

ζηνπο αλσηέξσ ηζρπξηζκνχο ηνπο, ρσξίο λα έρεη νπνηνδήπνηε πξφζθνξν απνδεηθηηθφ 

ζηνηρείν γηα ηελ επηβεβαίσζε ηνπο, αθνχ νπδέπνηε απεπζχλζεθε ζε αξκφδηεο 

Τπεξεζίεο πξνθεηκέλνπ λα πξνβνχλ ζε ζρεηηθέο κειέηεο γηα ην αλ απφ ηε ιεηηνπξγία 

ηεο επηρείξεζεο ηνπ πνιηηηθψο ελάγνληα ή ηελ θαχζε ησλ αλσηέξσ ελαιιαθηηθψλ 

θαπζίκσλ πξνθαιείηαη θαξθίλνο ζηνπο θαηνίθνπο ηνπ ... ή ησλ φκνξσλ ρσξηψλ, θαη 

πξηλ αθφκε επηιεθζνχλ θαη απνθαλζνχλ γηα ηα αίηηα θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ππξθαγηάο, νη αξκφδηεο ειεγθηηθέο αξρέο ηνπ θξάηνπο, ζηηο νπνίεο δελ 

απεπζχλζεθε θαη δελ επηθαιέζηεθε. Δπίζεο γλψξηδε θαη ηελ πξνζθνξφηεηα ησλ 

αλσηέξσ ηζρπξηζκψλ ηνπ λα βιάςνπλ ηελ ηηκή θαη ηελ ππφιεςε ηνπ πνιηηηθψο 

ελάγνληνο, φπσο πξάγκαηη ζπλέβε, αθνχ ε ζπλέληεπμε ηνπ αξρηθά πξνβιήζεθε ηελ 

22-2-2010 θαη ζηε ζπλέρεηα αλακεηαδφζεθε θαη ηηο επφκελεο εκέξεο απφ ηνλ 

ηειενπηηθφ ζηαζκφ "...", κε ζπλέπεηα λα πεξηέιζεη ζε γλψζε απξνζδηφξηζηνπ αξηζκνχ 

ηειεζεαηψλ απφ ηελ επξχηεξε γεσγξαθηθή πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο θαη ηεξεάο 

Διιάδνο πνπ ηνλ παξαθνινπζνχλ. Δπνκέλσο, απνδείρζεθε φηη ν θαηεγνξνχκελνο 

ηέιεζε ηφζν ηελ αληηθεηκεληθή, φζν θαη ηελ ππνθεηκεληθή ππφζηαζε ηεο πξάμεο ηεο 

ζπθνθαληηθήο δπζθήκεζεο γηα ηελ νπνία θαηεγνξείηαη....". Με βάζε ηηο παξαδνρέο 

απηέο, ην δηθαζηήξην θήξπμε, ζηε ζπλέρεηα, έλνρν ηνλ θαηεγνξνχκελν ηνπ φηη: "ηε 



…θαη αιινχ ηελ 22-2-2010 κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ελψπηνλ ηξίησλ ηζρπξίζζεθε γηα 

θάπνηνλ άιιν ελ γλψζεη ςεπδψο γεγνλφηα πνπ κπνξνχζαλ λα βιάςνπλ ηελ ηηκή θαη 

ηελ ππφιεςε ηνπ θαη ζπγθεθξηκέλα, πξνζήιζε ηελ 22-2-2010 ζεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

ηειενπηηθνχ ζηαζκνχ "..." πνπ εδξεχεη ζηε …θαη απεπζχλεηαη ζην ηειενπηηθφ θνηλφ 

ηεο γεσγξαθηθήο θαη δηνηθεηηθήο επηθξάηεηαο ηεο Θεζζαιίαο θαη ηεξεάο Διιάδνο 

θαη ζε ηειενπηηθή ζπλέληεπμε πνπ παξαρψξεζε, πξηλ αθφκε επηιεθζνχλ θαη 

απνθαλζνχλ γηα ηα αίηηα θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππξθαγηάο, νη αξκφδηεο 

ειεγθηηθέο αξρέο ηνπ θξάηνπο, ζηηο νπνίεο δελ απεπζχλζεθε θαη δελ επηθαιέζηεθε 

θαλ, ηζρπξίζηεθε γηα ηνλ πνιηηηθψο ελάγνληα Φ. ., ηα παξαθάησ ςεπδή γεγνλφηα, ηα 

νπνία έγηλαλ γλσζηά ζε άγλσζην αξηζκφ ηειεζεαηψλ ηνπ σο άλσ θαλαιηνχ νη νπνίνη 

θαηνηθνχλ ζηελ …θαη αιινχ θαη εηδηθφηεξα ηζρπξίζηεθε γηα ηνλ πνιηηηθψο ελάγνληα 

φηη: "ν άλζξσπνο είλαη θνηλσληθφο εγθιεκαηίαο, ππάξρνπλ απνδεδεηγκέλα άλζξσπνη 

πνπ πάζρνπλ απφ θαξθίλν", "ν άλζξσπνο θξχβεηαη θαη θξχβεηαη ζπλεηδεηά", "Απηφο 

ν επηρεηξεκαηίαο, ινηπφλ, είρε νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, ε επηρείξεζε ηνπ είρε 

θιείζεη". Όια ηα αλσηέξσ πνπ ηζρπξίζζεθε ελψπηνλ ησλ ηειεζεαηψλ ηνπ σο άλσ 

θαλαιηνχ πνπ παξαθνινχζεζαλ πη ζπγθεθξηκέλε ζπλέληεπμε ηνπ θαη αθνξνχζαλ ηνλ 

πνιηηηθψο ελάγνληα είλαη ςεπδή, θαζψο: α) δελ πθίζηαηαη νπνηαδήπνηε έγθπξε 

απφδεημε πνπ λα ζπλδέεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο βηνκεραληθήο εγθαηάζηαζεο θαη ηελ 

επηρεηξεκαηηθή δξάζε ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο "..." θαη θαη' επέθηαζε ηνπ πνιηηηθψο 

ελάγνληνο κε ηελ πξφθιεζε θαξθίλνπ ζε αλζξψπνπο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, ψζηε 

λα δηθαηνινγείηαη ν ραξαθηεξηζκφο ηνπ "θνηλσληθνχ εγθιεκαηία" πνπ ηνπ απέδσζε ν 

θαηεγνξνχκελνο, β) ν πνιηηηθψο ελάγσλ είρε γλσζηή θαηνηθία θαη επαγγεικαηηθή 

δξάζε θαη βξηζθφηαλ θαζεκεξηλά ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο "...", 

φπνπ κπνξνχζαλ λα ηνλ αλαδεηήζνπλ θαη λα ηνλ βξνπλ είηε νη αξκφδηεο θξαηηθέο 

αξρέο είηε νπνηνζδήπνηε ηξίηνο επηδίσθε λα ηνλ ζπλαληήζεη γηα ζπγθεθξηκέλν ιφγν 

θαη γ) ν πνιηηηθψο ελάγσλ δελ αληηκεηψπηδε εθείλε ηελ πεξίνδν ηδηαίηεξα νηθνλνκηθά 

πξνβιήκαηα, αιιά νχηε θαη είρε θιείζεη νπνηαδήπνηε επηρείξεζε ηνπ, φπσο αλέθεξε 

γεληθά θαη αφξηζηα ν θαηεγνξνχκελνο. Ο θαηεγνξνχκελνο γλψξηδε ηελ αλαιήζεηα 

ησλ αλσηέξσ πξαγκαηηθψλ γεγνλφησλ θαη ησλ αμηνινγηθψλ θξίζεσλ πνπ ηα 

ζπλφδεπαλ, φπσο επίζεο θαη ηελ πξνζθνξφηεηα ηνπο λα βιάςνπλ ηελ ηηκή θαη ηελ 

ππφιεςε ηνπ πνιηηηθψο ελάγνληνο, φπσο πξάγκαηη ζπλέβε απφ ηε ζηηγκή πνπ ε 

ζπλέληεπμε ηνπ αξρηθά πξνβιήζεθε ηελ 22-2-2010 θαη ζηε ζπλέρεηα αλακεηαδφζεθε 

θαη ηηο επφκελεο εκέξεο απφ ηνλ ηειενπηηθφ ζηαζκφ "...", κε ζπλέπεηα λα πεξηέιζεη ζε 

γλψζε απξνζδηφξηζηνπ αξηζκνχ ηειεζεαηψλ απφ ηελ επξχηεξε γεσγξαθηθή 

πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο θαη ηεξεάο Διιάδνο πνπ ηνλ παξαθνινπζνχλ.". Με απηά πνπ 

δέρζεθε ην δηθαζηήξην δελ δηέιαβε ηελ απαηηνχκελε, θαηά ηα άλσ, αηηηνινγία γηα ηε 

ζεκειίσζε ηεο πεξί ελνρήο ηνπ αλαηξεζείνληνο θξίζεο ηνπ, ππνπίπηνληαο ζηελ 

πιεκκέιεηα ηεο έιιεηςεο εηδηθήο θαη εκπεξηζηαησκέλεο αηηηνινγίαο, ζχζηνηρεο ηνπ 

απφ ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 510 παξ. 1 ζηνηρ. Γ' πξνβιεπφκελνπ ιφγνπ αλαηξέζεσο, ν 

νπνίνο ελ πξνθεηκέλσ παξίζηαηαη βάζηκνο. Κη απηφ, δηφηη ζηε, ζπγθείκελε απφ ηελ 

παξαδεθηή αιιεινζπκπιήξσζε ζθεπηηθνχ θαη δηαηαθηηθνχ, αηηηνινγία ηεο 

πξνζβαιιφκελεο απνθάζεσο δελ παξαηίζεληαη πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ζηα νπνία 

ζηεξίδεηαη ε ζπλδξνκή ηνπ αλαγθαίνπ γηα ηελ θαηάθαζε ηεο ππνθεηκεληθήο 

ππφζηαζεο ηνπ ελ ιφγσ εγθιήκαηνο άκεζνπ δφινπ, θαζφζνλ, κφλε ε αλαθνξά ζην 

ζθεπηηθφ φηη "...Ο θαηεγνξνχκελνο γλψξηδε ηελ αλαιήζεηα ησλ αλσηέξσ 

πξαγκαηηθψλ γεγνλφησλ θαη ησλ αμηνινγηθψλ θξίζεσλ πνπ ηα ζπλφδεπαλ, δεδνκέλνπ 

φηη πξνέβε ζηνπο αλσηέξσ ηζρπξηζκνχο, ρσξίο λα έρεη νπνηνδήπνηε πξφζθνξν 

απνδεηθηηθφ ζηνηρείν γηα ηελ επηβεβαίσζε ηνπο, αθνχ νπδέπνηε απεπζχλζεθε ζε 

αξκφδηεο Τπεξεζίεο πξνθεηκέλνπ λα πξνβνχλ ζε ζρεηηθέο κειέηεο γηα ην αλ απφ ηε 

ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο ηνπ πνιηηηθψο ελάγνληα ή ηελ θαχζε ησλ αλσηέξσ 



ελαιιαθηηθψλ θαπζίκσλ πξνθαιείηαη θαξθίλνο ζηνπο θαηνίθνπο ηνπ ... ή ησλ φκνξσλ 

ρσξηψλ, θαη πξηλ αθφκε επηιεθζνχλ θαη απνθαλζνχλ γηα ηα αίηηα θαη ηηο ζπλέπεηεο 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππξθαγηάο νη αξκφδηεο ειεγθηηθέο αξρέο ηνπ θξάηνπο, ζηηο νπνίεο 

δελ απεπζχλζεθε θαη δελ επηθαιέζηεθε...", δελ απνηειεί θαηάδεημε θαη πνιχ 

πεξηζζφηεξν ζεκειίσζε ηεο παξαδνρήο φηη ν αλαηξεζείσλ γλψξηδε ηελ αλαιήζεηα ησλ 

φζσλ ηζρπξίζηεθε θαηά ηελ επίκαρε ζπλέληεπμε πνπ παξαρψξεζε ζηνλ ηειενπηηθφ 

ζηαζκφ κε ην δηαθξηηηθφ ηίηιν "...", αθνχ ην φηη δελ απεπζχλζεθε πξνεγνπκέλσο ζηηο 

αξκφδηεο γηα ην ζρεηηθφ έιεγρν ππεξεζίεο δελ επάγεηαη, ρσξίο άιιν, θαη ηελ εθ 

κέξνπο ηνπ επίγλσζε ηεο αλαιήζεηαο ησλ φζσλ ππνζηήξημε. Πξνζέηη, σο πξνο ηνπο 

επηκέξνπο επηιήςηκνπο ηζρπξηζκνχο, ήηνη, φηη ν πνιηηηθψο ελάγσλ θξπβφηαλ απφ ηηο 

αξκφδηεο θξαηηθέο αξρέο θαη ππεξεζίεο θαη φηη αληηκεηψπηδε νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα 

θαη ε επηρείξεζε ηνπ είρε θιείζεη, δελ εθηίζεληαη πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, απφ ηα 

νπνία λα πξνθχπηεη φηη ν αλαηξεζείσλ, αλ θαη γλψξηδε φηη ηα γεγνλφηα απηά δελ 

αληαπνθξίλνληαλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, αλαθέξζεθε, θαη κάιηζηα κε θαηαγγειηηθή 

δηάζεζε, ζ' απηά. " Καηφπηλ απηψλ, ν απφ ην άξζξν 510 παξ. 1 ζηνηρ. Γ' ΚΠΓ 

πξνβαιιφκελνο ιφγνο αλαηξέζεσο, κε ηνλ νπνίν απνδίδεηαη ζηελ πξνζβαιιφκελε 

απφθαζε ε πιεκκέιεηα ηεο έιιεηςεο απφ ηελ απφθαζε εηδηθήο θαη 

εκπεξηζηαησκέλεο αηηηνινγίαο, είλαη βάζηκνο θαη ζπλαθφινπζα πξέπεη, δεθηήο 

γελνκέλεο ηεο θξηλφκελεο αηηήζεσο αλαηξέζεσο, λα αλαηξεζεί ε πξνζβαιιφκελε 

απφθαζε θαη λα παξαπεκθζεί ε ππφζεζε γηα λέα ζπδήηεζε ζην ίδην Γηθαζηήξην, ην 

νπνίν ζα ζπγθξνηεζεί απφ άιινπο δηθαζηέο, εθηφο εθείλσλ πνπ δίθαζαλ  

πξνεγνπκέλσο (άξ. 519 ΚΠΓ). 

 

ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ  

Αλαηξεί ηελ απφθαζε 787/2017 ηνπ Σξηκεινχο Πιεκκειεηνδηθείνπ Λάξηζαο. 

Παξαπέκπεη ηελ ππφζεζε γηα λέα ζπδήηεζε ζην ίδην δηθαζηήξην, ην νπνίν ζα 

ζπγθξνηεζεί απφ άιινπο δηθαζηέο, εθηφο απφ εθείλνπο πνπ δίθαζαλ πξνεγνπκέλσο 

ηελ ππφζεζε. 

Κξίζεθε θαη απνθαζίζζεθε ζηελ Αζήλα ζηηο 16 Ιαλνπαξίνπ 2018.  

Γεκνζηεχζεθε ζηελ Αζήλα ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε ζην αθξναηήξηφ ηνπ ζηηο 19 

Ιαλνπαξίνπ 2018. 

 

Η ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ  
 


