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ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

(Ειδική Διαδικασία Εργατικών Διαφορών)

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Σοφία Φαρασοπούλου, Πρωτόδικη, την 

οποία όρισε το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης και από τη Γραμματέα 

Αθανασία Πουλοπούλου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στον Πειραιά, στις 25 

Φεβρουάριου 2014, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ: Χρήστου Πάχτα, δημάρχου Αριστοτέλη Χαλκιδικής, 

κατοίκου Αρναίας Χαλκιδικής, ο οποίος παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου 

δικηγόρου του Αλέξανδρου Κρυσταλλίδη.

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ: Πολιτικού Κόμματος, ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ 

ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ- ΕΝΩΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ (ΣΥ.ΡΙΖ.Α- Ε.Κ.Μ), νομίμως 

εκπροσωπούμενου κατά νόμο από τον Πρόεδρό του κ. Αξέξη Τσίπρα, που 

εδρεύει στην Αθήνα (Πλ. Κουμουνδούρου), το οποίο εκπροσωπήθηκε δια του 

πληρεξουσίου δικηγόρου του Αναστάσιου Πετρόπουλου.



Ο ενάγων ζητεί να γίνει δεκτή η από 26-5-2013 αγωγή του, η οποία 

κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού, με αύξοντα αριθμό 

έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 7264/11-10-2013, προσδιορίσθηκε αρχικά 

για τη δικάσιμο της 19ης Νοεμβρίου 2013 και μετά από αναβολή για τη 

δικάσιμο που αναγράφεται στην αρχή της παρούσας και γράφηκε στο 

πινάκιο.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ της υπόθεσης στο ακροατήριο οι πληρεξούσιοι 

δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν προφορικά τους ισχυρισμούς τους και 

ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις 

τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την κρινομένη αγωγή, κατ' εκτίμηση του περιεχομένου της, ο 

ενάγων εκθέτει ότι το εναγόμενο πολιτικό κόμμα, του οποίου ήδη η 

επωνυμία είναι «ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ», όπως δήλωσε 

σχετικά ο πληρεξούσιος δικηγόρος του, στις 18-2-2013 εξέδωσε δελτίο 

τύπου, το οποίο αναπαράχθηκε αυθημερόν μεταξύ άλλων ηλεκτρονικών 

μέσων ενημέρωσης και από τον πανελλαδικής εμβέλειας τηλεοπτικό σταθμό 

«ΜΕΟΑ» στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8 μ.μ., σύμφωνα με το οποίο ο 

ενάγων αποτελεί πρόσωπο «... γνωστό διαπλεκόμενο και υπόλογο για ένα 

από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της πολιτικής ιστορίας...», οι δε δηλώσεις του 

«...βρίσκονται σε πλήρη αντιστοιχία με τα επιχειρηματικά συμφέροντα..». Ότι 

με την αναπαραγωγή του παραπάνω δελτίου τύπου από τον 

προαναφερόμενο τηλεοπτικό σταθμό, το εναγόμενο διέδωσε σε τρίτους δια 

του τύπου, ψευδή γεγονότα σε βάρος του, τελώντας εν γνώσει της 

αναλήθειας αυτών, ισχυριζόμενο ότι η λειτουργία των μεταλλείων χρυσού 

στο Δήμο Αριστοτέλη, του οποίου ο ενάγων είναι δήμαρχος, συνιστά



σκάνδαλο στο οποίο ο ίδιος εμπλέκεται άμεσα, υπερασπιζόμενος τα 

συμφέροντα της εταιρείας εκμετάλλευσής τους. Ότι σε κάθε περίπτωση, οι 

παραπάνω ισχυρισμοί εκτός από συκοφαντικοί, τυγχάνουν και εξυβριστικοί 

για το πρόσωπό του, εμφανίζοντάς τον ως ανήθικο και ανάξιο πολιτικό 

πρόσωπο, κατά τα αναλυτικά εκτιθέμενα στο δικόγραφο της αγωγής, 

βλάπτοντας κατ' αυτόν τον τρόπο την τιμή και την υπόληψη του και 

προσβάλλοντας παράνομα την προσωπικότητα του. Ότι από την ενέργεια 

αυτή του εναγομένου, υπέστη ηθική βλάβη προς αποκατάσταση της οποίας, 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αγωγή προσδιοριστικά στοιχεία, πρέπει 

να του επιδικασθεί η ανάλογη χρηματική ικανοποίηση. Με βάση το ιστορικό 

αυτό, μετά τον παραδεκτό περιορισμό του αιτήματος της αγωγής στο ποσό 

των 50.000 ευρώ, με ταυτόχρονη παραίτηση του ενάγοντος από το υπόλουιο 

αιτηθέν ποσό, με προφορική δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου του που 

καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας 

συνεδρίασης, πριν την προφορική συζήτηση της ουσίας της υπόθεσης και 

αναλύεται περαιτέρω στις προτάσεις που κατέθεσε (άρθρα 223, 294, 295 και 

297 ΚΠολΔ), ο τελευταίος (ενάγων) ζητεί να υποχρεωθεί το εναγόμενο να του 

καταβάλει για την παραπάνω αιτία το ποσό των 50.000 ευρώ, με το νόμιμο 

τόκο από την επομένη της επίδοσης της κρινομένης αγωγής, μέχρι την πλήρη 

εξόφληση, να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και 

να καταδικασθεί το τελευταίο στα δικαστικά του έξοδα. Με το παραπάνω 

περιεχόμενο και αίτημα, η αγωγή αρμόδια και παραδεκτά εισάγεται στο 

Δικαστήριο αυτό (άρθρα 14 παρ. 2 και 35 ΚΠολΔ) για να συζητηθεί κατά την 

ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών (άρθρα 681 Δ', 666 παρ. 1, 667, 

671 παρ. 1-3, 672 και 673- 676 ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη στηριζόμενη στις 

διατάξεις των άρθρων 57, 59, 299, 330, 914, 920, 932, 340, 345, 346 ΑΚ σε 

συνδυασμό με τα άρθρα 361- 363 ΠΚ, 907, 908 παρ. 1 περ. δ' και 176 ΚΠολΔ. 

Επομένως, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω, ως προς την ουσιαστική της
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βασιμότητα, δεδομένου ότι έχει καταβληθεί το ανάλογο, για το αντικείμενό 

της, τέλος δικαστικού ενσήμου με τις υπέρ τρίτων προσαυξήσεις (βλ. το με 

αριθμό 13714785/28-2-2014, Σειρά VI- Τύπου Β'διπλότυπο είσπραξης της 

Δ.Ο.Υ. Γ' Πειραιά, με τα επικολληθέντα επ' αυτού ένσημα), ενώ σύμφωνα με 

τις διατάξεις των άρθρων 61 παρ. 4 Ν. 4194/2013, όπως αντικαταστάθηκε με 

το άρθρο 7 παρ. 8β' Ν. 4205/2013 και ισχύει από 1-11-2013 σύμφωνα με τα 

άρθρα 165 παρ. 11 Ν. 4194/2013, όπως προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 

13δ'Ν. 4205/2013, προσκομίστηκαν από τους διαδίκους τα οικεία γραμμάτια 

προκαταβολής εισφορών (βλ. το με αριθμό 20700015019/28-2-2014 

γραμμάτιο του ΔΣΠ για τον ενάγοντα και το με αριθμό 20700014612/25-2- 

2014 γραμμάτιο του ΔΣΠ για το εναγόμενο).

Το εναγόμενο με προφορική δήλωση του πληρεξουσίου του δικηγόρου 

που καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας 

συνεδρίασης και αναλύεται στις προτάσεις που κατέθεσε, αρνείται 

αιτιολογημένα την αγωγή, ισχυριζόμενο ότι όσα αναφέρει στο από 18-2-2013 

δελτίο τύπου είναι αληθή και συνιστούν αμιγώς πολιτικές κρίσεις. 

Ακολούθως, ισχυρίζεται ότι σε κάθε περίπτωση η συμπεριφορά του δεν 

συνιστά άδικη πράξη, καθόσον οι ισχυρισμοί διατυπώθηκαν κατά την άσκηση 

νομίμου καθήκοντος του, όπως η άσκηση κριτικής σε πολιτικό πρόσωπο, 

λόγω του δικαιολογημένου ενδιαφέροντος, σχετιζόμενου με τη δημοκρατική 

δομή του πολιτεύματος, υποβάλλοντας ένσταση, ερειδόμενη στα άρθρα 367 

παρ. 1 γ' ΠΚ και 262 ΚΠολΔ, η οποία πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς 

την ουσιαστική της βασιμότητα. Τέλος, το εναγόμενο διατείνεται ότι η 

κρινομένη αγωγή ασκείται κατά κατάχρηση δικαιώματος από τον ενάγοντα, 

καθόσον σκοπός της άσκησής της δεν είναι η υπεράσπιση της τιμής και της 

υπόληψής του, αλλά η δημιουργία κλίματος φόβου για την περιστολή των 

κινητοποιήσεων των κατοίκων της Χαλκιδικής ενάντια στην καταστροφική για 

το περιβάλλον εκμετάλλευση των μεταλλείων της περιοχής της Κασσάνδρας, 

αλλά και των παρεμβάσεων βουλευτών του εναγομένου για την υποστήριξη



του αγώνα των κατοίκων. Ο ισχυρισμός αυτός, τυγχάνει απορριπτέος ως 

απαράδεκτος λόγω αοριστίας, αφού το εναγόμενο δεν επικαλείται τις κατ' 

άρθρο 281 ΑΚ, προϋποθέσεις της κατάχρησης, δηλαδή: α) σε τι συνίσταται η 

συμπεριφορά του ενάγοντος που δημιούργησε εύλογη πεποίθηση στο 

εναγόμενο ότι δεν θα ασκήσει το σχετικό δικαίωμά του, β) ποια είναι η 

κατάσταση που δημιουργήθηκε και δεν δικαιολογεί τη μεταγενέστερη 

άσκηση του δικαιώματος του και γ) ποιες είναι οι επαχθείς συνέπειες που θα 

έχει η ανατροπή αυτής της κατάστασης για το εναγόμενο, ενώ σε κάθε 

περίπτωση πρέπει να σημειωθεί ότι για τη στοιχειοθέτηση της έννοιας της 

κατάχρησης είναι αδιάφορο ποια είναι τα κίνητρα για την άσκηση του 

δικαιώματος ή αν η κατάχρηση είναι απότοκος ή όχι υπαίτιας συμπεριφοράς 

του δικαιούχου [βλ. σχετ. Βασ Βαθρακοκοίλη, ΕΡΝΟΜΑΚ, Τόμος Α' (Αθήνα 

2001), άρθρο 281, αρ. 2 σελ. 1125 και αρ. 116 σελ. 1167].

Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων των διαδίκων (ενός για 

κάθε διάδικο), που περιέχονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά 

δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου αυτού, την προσκομιζόμενη με 

επίκληση από το εναγόμενο με αριθμό 19.587/26-2-2014 ένορκη βεβαίωση 

του Κωνσταντίνου Γκοντίνου, που λήφθηκε με πρωτοβουλία του, ενώπιον της 

συμβολαιογράφου Ιερισσού Βιργινίας Χασάπη- Γκαγκανά, εντός της 

προθεσμίας προσθήκης- αντίκρουσης, μετά από νόμιμη πριν από 24 ώρες 

κλήτευση του ενάγοντος, κατ' άρθρο 671 παρ.1 εδ τελευταίο ΚΠολΔ, στο 

ακροατήριο με σχετική δήλωση που καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα με την 

παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης (ΕφΠειρ 141/2012 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, 

ΕφΠειρ 693/2003 ΔΕΕ 2004.811), καθώς και από όλα τα προσκομιζόμενα με 

επίκληση από τους διαδίκους έγγραφα, χωρίς να παραλείπεται κανένα από 

αυτά κατά την ουσιαστική διερεύνηση της υπόθεσης, ακόμη και αν δεν 

μνημονεύεται ρητά παρακάτω, αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά 

περιστατικά: Ο ενάγων, επί σειρά ετών πολιτικό πρόσωπο, διατέλεσε
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νομάρχης Χίου και Έβρου, περί τα έτη 1986 και 1988 αντίστοιχα, ενώ το έτο
/■ ^

1989, εξελένη για πρώτη φορά Βουλευτής Χαλκιδικής και επανεκλέχθηκε
Μ-,,

κατά τα έτη 1990,1993,1996 και 2000. Κατά το χρονικό διάστημα 1993-1994 

διατέλεσε Υφυπουργός Βιομηχανίας, ενώ κατά το χρονικό διάστημα 1996- 

2004 Υφυπουργός Οικονομίας. Ήδη κατά τη συζήτηση της κρινομένης αγωγής 

τυγχάνει δήμαρχος στο δήμο Αριστοτέλη Χαλκιδικής. Με αφορμή την τέλεση 

εμπρησμού, φθοράς ξένης ιδιοκτησίας και σωματικών βλαβών που 

συνέβησαν στις 17-2-2013 στις Σκουριές Χαλκιδικής, όπου άτομα με 

καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και μη, προέβησαν στις 

παραπάνω ενέργειες στις εγκαταστάσεις της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός 

Α.Ε.Μ.Β.Χ», που εκμεταλλεύεται τα Μεταλλεία Κασσάνδρας, τα οποία 

βρίσκονται στην περιοχή του Δήμου Αριστοτέλη, ο ενάγων ανέφερε σε 

συνέντευξή του στο ραδιοφωνικό σταθμό ΑΙΡΗΑ 989, για μέλη του 

εναγομένου και για το ίδιο το εναγόμενο ότι: «Οι κουκουλοφόροι είναι 

γνωστοί, είναι ντόπιοι και ξένοι, τους έχουμε δει, ξέρουμε ποιοι είναι... ενώ η 

κοινωνία έχει αγκαλιάσει την επένδυση, υπάρχει μια μειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ 

και κάποιων δυνάμεων που δεν είναι δυνατόν να υποκαταστήσουν τους 

νόμους του κράτους... Υπάρχει το δικαίωμα της αντίδρασης δεν μπορούμε 

όμως να επιτρέψουμε την επικράτηση του νόμου της κουκούλας, του 

εκφοβισμού και της τρομοκρατίας των πολιτών... η κα Ιγγλέζη είναι μέρος 

αυτού του προβλήματος. Και τον Οκτώβρη οι ίδιοι κουκουλοφόροι μαζί με 

βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και μαζί με μη κουκουλοφόρους έκαψαν 50 

στρέμματα, κατέστρεψαν αυτοκίνητα της πυροσβεστικής που πήγαν να 

σβήσουν τις φωτιές, χτύπησαν τους πάντες, διέλυσαν τα πάντα...». Τα 

σχετικά χωρία από τη συνέντευξη αυτή του ενάγοντος, αναπαράχθηκαν στο 

ιστολόγιο (όΙο§) «ΡΕΣΠΕΝΤΖΑ». Για το παραπάνω περιεχόμενο των δηλώσεων 

του ενάγοντος, συνάγεται σιωπηρή ομολογία του τελευταίου, σύμφωνα με το 

άρθρο 261 ΚΠολΔ, καθόσον αυτός δεν αμφισβητεί ειδικά και με σαφήνεια ότι 

προέβη στις δηλώσεις αυτές (πρβλ. ΑΠ 1203/2009 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 369/2008



ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 115/2008 ΕλλΔνη 2009.764, ΑΠ 561/2008 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). 

Αυθημερόν, το εναγόμενο σε απάντηση των παραπάνω δηλώσεων του 

ενάγοντος, δια των οποίων φέρεται πως μέλη του υποκινούν την τέλεση 

παράνομων και εγκληματικών ενεργειών σε βάρος της εταιρείας «Ελληνικός 

Χρυσός Α.Ε.Μ.Β.Χ», εξέδωσε το από 18-2-2013 δελτίο τύπου, το οποίο 

αναπαράχθηκε από πολλά ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των 

οποίων και από τον πανελλαδικής εμβέλειας τηλεοπτικό σταθμό ΜΕ6Α στο 

βραδινό δελτίο ειδήσεων των 8.00 μ.μ. και έχει επί λέξει ως εξής: «Τα χτεσινά 

απαράδεκτα γεγονότα στο εργοτάξιο της Ελληνικός Χρυσός στις Σκουριές της 

Χαλκιδικής δεν βοηθούν σε καμιά περίπτωση το δίκαιο αγώνα της τοπικής 

κοινωνίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ- ΕΚΜ αποδοκιμάζει και διαχωρίζει πλήρως τη θέση του 

από πράξεις που αντικειμενικά υπονομεύουν και συκοφαντούν τους 

κοινωνικούς αγώνες και δεν συνάδουν με τις αξίες των ανθρώπων που 

αγωνίζονται για μια αξιοπρεπή ζωή. Μέσα στο γενικευμένο κλίμα 

στοχοποίησης των κοινωνικών αγώνων εντάσσεται και η σύλληψη τριών 

κατοίκων, με την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας, μεταξύ των οποίων και 

ενός μέλους της Ν.Ε του ΣΥΡΙΖΑ Χαλκιδικής, του Λάζαρου Τόσκα, λόγω της 

συμμετοχής του στις διαδηλώσεις και στην Επιτροπή Αγώνα κατά των 

μεταλλείων χρυσού. Η απόδοση της κατηγορίας της ηθικής αυτουργίας για τα 

γεγονότα στις Σκουριές είναι μια πολύ επικίνδυνη επιλογή για τις πολιτικές 

ελευθερίες, που θέλει αφενός να υποδηλώσει μια άμεση ή έμμεση σχέση με 

τις χτεσινές ενέργειες και αφετέρου να προβάλει ότι ακόμα και οι ιδέες ή οι 

αγωνιστικές κινητοποιήσεις, μπορούν να ενθαρρύνουν αυτουργούς σε 

παράνομες πράξεις. Η υπόδειξη του ΣΥΡΙΖΑ- ΕΚΜ ως υπεύθυνου πολιτικού 

χώρου για τα γεγονότα, από τον γνωστό διαπλεκόμενο και υπόλογο για ένα 

από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της πολιτικής ιστορίας κ. Πάχτα, έχει ως 

προφανή σκοπό να ανακόψει τις κινητοποιήσεις των κατοίκων της Χαλκιδικής 

που αγωνίζονται για τη ζωή τους. Αυτές οι δηλώσεις βρίσκονται σε πλήρη
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αντιστοιχία με τα επιχειρηματικά συμφέροντα, ενώ εντάσσεται στη 

στρατηγική της έντασης και της ενοχοποίησης των κοινωνικών αγώνων και 

του ΣΥΡΙΖΑ- ΕΚΜ, στην οποία επενδύει η κυβέρνηση. Ματαιοπονούν. Ο λαός 

τους έχει πάρει χαμπάρι και θα τους διώξει.». Οι περιλαμβανόμενες στ< 

παραπάνω δελτίο τύπου φράσεις «...Η υπόδειξη του ΣΥΡΙΖΑ- ΕΚΜ ω 

υπεύθυνου πολιτικού χώρου για τα γεγονότα, από τον γνωστό διαπλεκόμενο 

και υπόλογο για ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της πολιτικής ιστορίας κ. 

Πάχτα, έχει ως προφανή σκοπό να ανακόφει τις κινητοποιήσεις των κατοίκων 

της Χαλκιδικής που αγωνίζονται για τη ζωή τους. Αυτές οι δηλώσεις 

βρίσκονται σε πλήρη αντιστοιχία με τα επιχειρηματικά συμφέροντα...», δεν 

αποδεικνύεται ότι είναι ψευδείς, αλλά ούτε ότι το εναγόμενο ισχυρίστηκε τα 

παραπάνω τελώντας σε γνώση της αναλήθειας τους, δεδομένου ότι ο ενάγων 

που έχει το σχετικό βάρος απόδειξης ουδόλως απέδειξε, ως όφειλε, κάτι 

τέτοιο. Αντιθέτως, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό Ε (2011) 1006 της 

23ης Φεβρουάριου 2011 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η πώληση των 

Μεταλλείων Κασσάνδρας, στις 12 -12- 2003, από το Ελληνικό Δημόσιο στην 

εταιρεία Ελληνικός Χρυσός Α.Ε, στην οποία (πώληση) συνέπραξε ο ενάγων, 

υπό την ιδιότητά του ως Υφυπουργός Οικονομικών της τότε Ελληνικής 

Κυβέρνησης, υπό τον τρόπο που συντελέστηκε υπέκρυπτε παράνομη κατ' 

άρθρο 108 παρ. 3 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

κρατική ενίσχυση προς την παραπάνω εταιρεία, ύφους 15,34 εκατομμυρίων 

ευρώ, καθόσον κατά την κρίση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η πώληση των 

περιουσιακών στοιχείων και της γης σε τιμή κατώτερη της αξίας της (διαφορά 

14 εκατομμύρια ευρώ) και η απαλλαγή της υποχρέωσης καταβολής των 

συνδεόμενων με τη μεταβίβαση φόρων, ύψους 1,34 εκατομμυρίων ευρώ, με 

σκοπό την προστασία της απασχόλησης και του περιβάλλοντος, καθώς και τη 

δημιουργία κινήτρου για τους υποψήφιους αγοραστές των Μεταλλείων 

Κασσάνδρας, είναι ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά. Στο σκεπτικό δε 

της απόφασης αυτής υπογραμμίζεται ο τρόπος πώλησης των παρ,απάνω



Μεταλλείων, αφού στις 12-12-2003 αυτά μεταβιβάστηκαν από τη μέχρι τότε 

ιδιοκτήτριά τους Τ\/Χ ΗθΙΙ35 στο Ελληνικό Δημόσιο, έναντι τιμήματος 11 

εκατομμυρίων ευρώ, υπό όρους εξώδικου διακανονισμού στο πλαίσιο του 

οποίου πραγματοποιήθηκε συμψηφισμός αμοιβαίων αξιώσεων (οι αξιώσεις 

της Τ\/Χ ΗθΙΙθδ έναντι του ελληνικού Δημοσίου ανέρχονταν σε 293,5 

εκατομμύρια ευρώ), ενώ την ίδια ημέρα, το Ελληνικό Δημόσιο προέβη στην 

πώλησή τους στην εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.Μ.Β.Χ», έναντι του ίδιου 

ως άνω τιμήματος, χωρίς προηγούμενη εκτίμηση των στοιχείων του 

ενεργητικού τους (μεταλλεία Στρατωνίου, Σκουριών και Ολυμπιάδος, τα 

σχετικά μεταλλευτικά δικαιώματα, γη, αποθέματα μεταλλευμάτων και πάγια 

στοιχεία ενεργητικού, όπως εξοπλισμός εξόρυξης -  επεξεργασίας, κατοικίες 

εργαζομένων και βιομηχανικά κτίρια) και χωρίς ανοικτό διαγωνισμό. Όμως, 

με βάση τα πορίσματα της παραπάνω απόφασης, κατά το χρόνο της πώλησής 

τους, η καθαρή αξία των μεταλλείων- αφαιρουμένου του κόστους για τη 

θέση σε λειτουργία του μεταλλείου της Ολυμπιάδος- ανερχόταν σε 16 

εκατομμύρια ευρώ, η αξία της γης σε 6 εκατομμύρια ευρώ και των 

αποθεμάτων σε 3 εκατομμύρια ευρώ, επομένως η τιμή πώλησης των 

παραπάνω μεταλλείων ήταν κατά πολύ χαμηλότερη - κατά 14 εκατομμύρια 

ευρώ - σε σχέση με την αγοραία αξίας τους (25 εκατομμύρια ευρώ αγοραία 

αξία- 11 εκατομμύρια ευρώ καταβληθέν τίμημα). Επιπλέον δε, η απαλλαγή 

της αγοράστριας από την υποχρέωση καταβολής φόρου και από τη μείωση 

των δικηγορικών αμοιβών, ύψους 1,34 εκατομμυρίων ευρώ, αποτελεί, 

σύμφωνα με το σκεπτικό της παραπάνω απόφασης, πλεονέκτημα του οποίου 

έτυχε η εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.Μ.Β.Χ». Τα παραπάνω πραγματικά 

περιστατικά, που διαπιστώθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ουδόλως 

ανακρούονται από τον ενάγοντα. Περαιτέρω, σημειώνεται πως ναι μεν 

σύμφωνα με την από 1492/2013 απόφαση του Συμβουλίου της Επικράτειας, 

η οποία σημειωτέον δημοσιεύθηκε στις 17-4-2013, ήτοι μετά τη δημοσίευση
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του επιδίκου δελτίου τύπου, οι εγκριθέντες με τη με αριθμό 201745/26-7-^/νν?Τ
2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιμάτικ^. 

Αλλαγής, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Υγϊία<^(και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Πολιτισμού;, 

και Τουρισμού περί εγκρίσεων των περιβαλλοντικών όρων του έγρου «α) 

Μεταλλευτικές- Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας 

και β) Απομάκρυνση, Καθαρισμός και Αποκατάσταση Χώρου Απόθεσης 

Παλαιών Τελμάτων Ολυμπιάδας» με δικαιούχο την εταιρεία «Ελληνικός 

Χρυσός Α.Ε.Μ.Β.Χ», διασφαλίζουν την ορθολογική διαχείριση και προστασία 

του περιβάλλοντος, ωστόσο από μεγάλο τμήμα της επιστημονικής κοινότητας 

διατυπώνονται σοβαρές ανησυχίες και επιφυλάξεις για τις επιπτώσεις που 

θα έχει στο περιβάλλον η εκμετάλλευση των παραπάνω μεταλλείων, οι 

περιβαλλοντικές συνέπειες της οποίας κρίνονται μη αναστρέψιμες, ενώ ο 

ενάγων τάσσεται δημοσίως με σχετικές δηλώσεις του υπέρ της 

εκμετάλλευσης των Μεταλλείων Κασσάνδρας από την εταιρεία «Ελληνικός 

Χρυσός Α.Ε.Μ.Β.Χ», προφανώς υποστηρίζοντας τη σχετική επιχειρηματική 

δραστηριότητα. Από όλα τα παραπάνω πραγματικά περιστατικά δεν 

αποδεικνύεται η αναλήθεια των ισχυρισμών του εναγομένου στο από 18-2- 

2013 δελτίο τύπου που εξέδωσε, αφού κατ' αρχάς ο ενάγων, ως Υφυπουργός 

Οικονομικών κατά την κρίσιμη χρονική περίοδο, είχε ενεργό συμμετοχή στην 

πώληση των Μεταλλείων Κασσάνδρας στην εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός 

Α.Ε.Μ.Β.Χ», κατά παράβαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, υπό συνθήκες που 

συνιστούσαν ευνοϊκή μεταχείριση της αγοράστριας εταιρείας, έναντι 

τιμήματος μικρότερου από το ήμισυ της αξίας τους, γεγονός που σε πολιτικό 

επίπεδο στοιχειοθετεί την έννοια του «σκανδάλου» και συνιστά ευνοϊκή 

μεταχείριση από φορέα δημόσιας εξουσίας προς ιδιώτη, η οποία όταν -  

όπως στην προκειμένη περίπτωση- δεν δικαιολογείται από αντικειμενικούς 

λόγους και λόγους δημοσίου συμφέροντος, στοιχειοθετεί την έννοια της 

«διαπλοκής», καθιστώντας το πολιτικό πρόσωπο υπόλογο έναντι του



Εκλογικού σώματος, υπό την έννοια της παροχής των αναγκαίων

διευκρινίσεων για ενέργειές του που έχουν κριθεί παράνομες. Επιπλέον δε, ο
* ί
ενάγων υποστηρίζει σαφώς τη συγκεκριμένη επιχειρηματική δραστηριότητα 

στην περιοχή, τασσόμενος με δημόσιες δηλώσεις του υπέρ της απρόσκοπτης 

εκμετάλλευσης των μεταλλείων, γεγονός που ουδέποτε αρνήθηκε. Επομένως, 

με το προαναφερόμενο δελτίο τύπου το εναγόμενο δεν προέβη σε 

συκοφαντική δυσφήμηση του ενάγοντος, αλλά ούτε και σε απλή δυσφήμηση 

αυτού, γενομένης δεκτής ως κατ' ουσίαν βάσιμης της κατ' άρθρο 367 παρ. 1 

γ' ΠΚ υποβληθείσας ένστασης του εναγομένου, αφού ως πολιτικό κόμμα, για 

τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται παραπάνω, ενήργησε σε 

εκπλήρωση του καθήκοντος του για τη διαφύλαξη του δημοσίου 

συμφέροντος σχετικά με την πώληση και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από 

τον τρόπο λειτουργίας των Μεταλλείων Κασσάνδρας, τη στιγμή μάλιστα που 

ο ενάγων σαφώς κατηγόρησε αυτό για υποκίνηση ατόμων σε διάπραξη 

εγκληματικών ενεργειών σε βάρος της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός 

Α.Ε.Μ.Β.Χ», τις οποίες το τελευταίο ρητώς καταδίκασε. Επεδίωξε δε 

συγχρόνως, με τις φράσεις αυτές να υπογραμμίσει ότι ο ενάγων ήταν εκείνος 

που κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ως Υφυπουργός Οικονομικών, 

ενήργησε κατά παράβαση του ευρωπαϊκού δικαίου. Ο τρόπος δε διατύπωσης 

του προαναφερόμενού δελτίου τύπου, δεν υπερέβη το αναγκαίο μέτρο. 

Τέλος δε, από τις εκφράσεις: α) γνωστός διαπλεκόμενος και υπόλογος για ένα 

από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της πολιτικής ιστορίας και β) αυτές οι 

δηλώσεις βρίσκονται σε πλήρη αντιστοιχία με τα επιχειρηματικά 

συμφέροντα, δεν συνάγεται σκοπός εξύβρισης του ενάγοντος, δηλαδή 

πρόθεση του εναγομένου που κατευθύνεται στην προσβολή της τιμής και της 

υπόληψης του τελευταίου, αφού οι παραπάνω χαρακτηρισμοί αποτελούν 

αξιολογικές κρίσεις με οξεία μεν διατύπωση, που αποσκοπούν όμως στην 

άσκηση κριτικής σε πολιτικό πρόσωπο, για το οποίο ενόψει της ιδιότητας
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του, τα όρια της ανεκτής κριτικής είναι ευρύτερα από αυτά ενός κοινού 

ανθρώπου, δεδομένου ότι το ίδιο εκτίθεται συνειδητά και αναπόφευκτα σε 

έναν ενδελεχή έλενχο των πράξεων και των παραλείφεών του και συνεπώς 

όφειλε να επιδεικνύει και μεγαλύτερη ανοχή (πρβλ. ΑΠ 19/2012, ΠΠρΑΘ 

2644/2013 και ΠΠρΑΘ 669/2010, όλες σε ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ), απορριπτομένης ως 

κατ' ουσίαν αβάσιμης της σχετικής αντένστασης του ενάγοντος κατ' άρθρο 

367 παρ. 2 εδ. β'ΠΚ, η οποία καθ' υποφοράν προβάλλεται στο δικόγραφο της 

αγωγής του (πρβλ. ΑΠ 69/2013 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω, 

η κρινομένη αγωγή πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη κατ' ουσίαν και τα 

δικαστικά έξοδα πρέπει να συμψηφισθούν μεταξύ των διαδίκων, καθόσον η 

ερμηνεία των κανόνων δικαίου που εφαρμόστηκαν ήταν ιδιαίτερα δυσχερής 

(αρθρ. 179 και 191 παρ.2 ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ κατ' αντιμωλίαν των διαδίκων.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αγωγή.

ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στον Πειραιά, στο 

ακροατήριό του, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στις 70 Αυγούστου 2014, 

χωρίς να είναι παρόντες οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


