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Αριθμ.Αποφ.1415/2002 
 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 
ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 
 

Το ∆ικαστήριο που συγκροτήθηκε από τους ∆ικαστές:  
1. ΑΡΓΙΑΝΙ∆Η ΠΕΤΡΟ, Στρατιωτικό ∆ικαστή Α΄, Πρόεδρο του Στρατοδικείου 
Αθηνών, 
2. ΚΑΪΜΑΚΑ ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΗ,     Στρατιωτικό  ∆ικαστή Γ΄, 
3. ∆ΙΚΑΙΑΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ,       Στρατιωτικό ∆ικαστή ∆΄ 
Και τους Στρατοδίκες: 
1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ ΧΡΗΣΤΟ, Τχη (ΠΖ), 
2. ΒΑΡ∆ΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟ,                  Λγο (ΠΖ) 
που κληρώθηκαν με την υπ’ αριθμ. 1148/2002 απόφαση του Στρατοδικείου 
Αθηνών, την Αντεισαγγελέα ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ Βασιλική, Στρατιωτικό ∆ικαστή Γ΄, 
που αναπληρώνει τον Εισαγγελέα και τους αρχαιότερους αντεισαγγελείς , κατ’ 
άρθρο 174 ΣΠΚ, επειδή κωλύεται και την Γραμματέα ΨΑΡΡΗ Αναστασία, 
Ανθστή (∆Γ), συνεδρίασε δημόσια στην Αθήνα και στην αίθουσα που έχει 
καθοριστεί για τις συνεδριάσεις του, σήμερα την 20η του μήνα Νοεμβρίου, του 
έτους δύο χιλιάδες δύο (2002) και ώρα 09:00΄, κατά την οποία οι παραπάνω 
Στρατοδίκες, μετά από πρόσκληση του Προέδρου, ορκίστηκαν σύμφωνα με το 
άρθρο 183 ΣΠΚ, για να δικάσει  τους 1) Κ. Ι. του Κ. και 2) Π. Π. του Β. που 
παραπέμφθηκε σε δίκη με το υπ’ αριθμ. 1019/98 κλητήριο θέσπισμα του 
Εισαγγελέα του Στρατοδικείου Αθηνών και κατηγορούνται για: ο 1ος) α) 
εξύβριση ανωτέρου για λόγους που έχουν σχέση με την υπηρεσία, β) 
βιαιοπραγία κατά κατωτέρου όχι κατά την υπηρεσία ή για λόγους που 
έχουν σχέση με αυτήν κατά συρροή (πρ.4) και γ) παράνομη βία κατά 
συρροή (πρ.4) και ο 2ος) α) εξύβριση ανωτέρου για λόγους που έχουν 
σχέση με την υπηρεσία, β) βιαιοπραγία κατά ανωτέρου όχι κατά την 
υπηρεσία ή για λόγους που έχουν σχέση με αυτήν και γ) παράνομη βία 
κατά συρροή (πρ.5) οι οποίοι αφού παρουσιάστηκαν στο ∆ικαστήριο, χωρίς 
δεσμά, όταν ρωτήθηκαν από τον Πρόεδρο για την ταυτότητά τους κλπ, 
αποκρίθηκαν ότι ονομάζονται : 

Ο 1ος) Κ. Ι. του Κ. και της Μ., ετών **, γεννήθηκε το ** στον ** και κατοικεί 
ομοίως (**), πρώην ∆νέας (Κ∆), με ΣΑ:** και τώρα ελεύθερος επαγγελματίας, 
Έλληνας και Χριστιανός Ορθόδοξος, ο οποίος δήλωσε ότι έχει διορίσει 
συνήγορο για την υπεράσπισή του, τον παρόντα δικηγόρο Σταμόπουλο Θωμά, 
ο οποίος κατέθεσε το υπ’αριθμ: 2195130 Γραμμάτιο του ∆ικηγορικού Συλλόγου 
Αθηνών και  

Ο 2ος) Π. Π. του Β. και της Π., ετών 27, γεννήθηκε το ** στην ** και κατοικεί 
ομοίως (**), πρώην Στρτης (Κ∆), με ΣΑ ** και τώρα γυμναστής, Έλληνας και 
Χριστιανός Ορθόδοξος, ο οποίος δήλωσε ότι έχει διορίσει συνήγορο για την 
υπεράσπισή του, τον παρόντα δικηγόρο Κώνστα Βασίλειο, ο οποίος κατέθεσε 
το υπ’αριθμ: 22189934 Γραμμάτιο του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. 



 2

 
 Κατόπιν ο Πρόεδρος συνέστησε στoυς κατηγορουμένους να προσέχουν 
την κατηγορία και τη σχετική συζήτηση, ενώ ταυτόχρονα τους πληροφόρησε ότι 
έχουν δικαίωμα να αντιτάξουν στην κατηγορία πλήρη έκθεση των ισχυρισμών 
τους καθώς και να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους μετά την εξέταση του 
μάρτυρα ή την έρευνα οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού μέσου. 
 
 ‘Υστερα η Εισαγγελέας, αφού πήρε το λόγο, απάγγειλε συνοπτικά την 
κατηγορία που αναφέρεται στο παραπάνω κλητήριο θέσπισμα  και είπε ότι για 
την υποστήριξή της κάλεσε τους μάρτυρες που αναγράφονται στο κάτω μέρος 
του κλητηρίου θεσπίσματος που επιδόθηκε στους κατηγορουμένους και 
πρότεινε την ανάγνωση των εκθέσεων εξετάσεως των μαρτύρων Τ. ∆., Κ. Ι., Τ. 
Π., Σ. Ν., Κ. Π., Μ. Θ. και Σ. Μ., καθώς και του ΑΦΜ των κατηγορουμένων, που 
βρίσκονται στη δικογραφία. 
  

Έπειτα ζήτησε από τους κατηγορούμενους γενικές πληροφορίες για τις 
πράξεις που κατηγορούνται και τους υπενθύμισε ότι η απολογία τους θα γίνει 
στο τέλος της αποδεικτικής διαδικασίας. 
 
 Οι κατηγορούμενοι έδωσαν τις πληροφορίες που τους ζητήθηκαν και απ’ 
αυτούς ο πρώτος δήλωσε ότι κάλεσε μάρτυρα για την υπεράσπισή του, ενώ οι 
συνήγοροί τους συμφώνησαν με την πρόταση της Εισαγγελέως για την 
ανάγνωση των παραπάνω εγγράφων που πρότεινε η Εισαγγελέας και που 
υπάρχουν στη δικογραφία.  
 
 Αφού έγιναν αυτά, ο Πρόεδρος εκφώνησε τα ονόματα των μαρτύρων 
κατηγορίας Μ. Ν., Σ. Σ., Μ. Χ. και Κ. Η., από τους οποίους οι Σ. Σ. και Μ. Χ. 
απουσίαζαν. 
 
 Η Εισαγγελέας, ενόψει της απουσίας των παραπάνω μαρτύρων 
κατηγορίας, αφού πήρε το λόγο, πρότεινε την πρόοδο της δίκης και την 
ανάγνωση των εκθέσεων εξετάσεως των απόντων μαρτύρων. 
 
 Οι συνήγοροι των κατηγορουμένων, συμφώνησαν με την πρόταση της 
Εισαγγελέως. 
 
  Αφού το ∆ικαστήριο σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο, επάνω στην έδρα 
του, με απόφασή του που λήφθηκε παμψηφεί και απαγγέλθηκε από τον 
Πρόεδρο αμέσως και σε δημόσια συνεδρίαση, διέταξε την πρόοδο της δίκης και 
την ανάγνωση των εκθέσεων εξετάσεως των απόντων μαρτύρων, στην 
κατάλληλη στιγμή της διαδικασίας.   
    
 Κατόπιν ο Πρόεδρος, αφού καθόρισε την σειρά εξετάσεως των μαρτύρων,  
κάλεσε για εξέταση τον πρώτο μάρτυρα κατηγορίας, ο οποίος αφού ρωτήθηκε 
για την ταυτότητά του κλπ, αποκρίθηκε ότι ονομάζεται Μ. Ν. του Ι. και της Ε., 
ετών **, γεννήθηκε το ** στην ** και κατοικεί στην ** (**), Άνχης (ΠΖ), της **, 
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Έλληνας και Χριστιανός Ορθόδοξος, γνωρίζει απλώς τον κατηγορούμενο και 
δεν έχει συγγένεια μ’ αυτόν, ούτε φιλία, ούτε έχθρα, και αφού έβαλε το δεξί του 
χέρι επάνω στο Ιερό Ευαγγέλιο, ορκίστηκε  σύμφωνα με το άρθρο 218 ΚΠ∆ σε 
συνδυασμό με το άρθρο 213 παρ.1ΣΠΚ και αφού εξετάσθηκε σύμφωνα με το 
νόμο, κατέθεσε ότι:  
∆εν ήμουν παρών σε όσα συνέβησαν , αλλά τα έμαθα από τον Επόπτη, Ανθλγό 
Κ. Ι.. Εγώ βρισκόμουν σε άσκηση εκτός στρατοπέδου. Από όσα έμαθα, το 
επεισόδιο έλαβε χώρα στην πύλη του στρατοπέδου. Οι δύο κατηγορούμενοι 
προέβησαν σε σωματική καταπόνηση συστρατιωτών τους. Επενέβη ο Επόπτης, 
ο οποίος προσπάθησε να τους σταματήσει. ∆εν ξέρω τι ειπώθηκε, ούτε αν 
απευθύνθηκαν σε εμένα προσωπικά. Και οι δύο βρίσκονταν στο τέλος της 
θητείας τους. Ο Π. εκείνο το διάστημα ήταν ιδιαίτερα φορτισμένος, καθώς μόλις 
είχε απορριφθεί από τη Σχολή Βατραχανθρώπων, απ’ όπου τον έδιωξαν τον 
τελευταίο μήνα και γι αυτόν το λόγο είχε άσχημη συμπεριφορά εκείνο το 
διάστημα. ∆εν προέβη σε σοβαρά παραπτώματα, αλλά μόνο σε ζωηράδες με 
στρατιώτες. Ανάλογη ήταν και η συμπεριφορά του Κ., ο οποίος μάλιστα ήταν 
υπαξιωματικός. Του άρεσε ωστόσο να υπηρετεί και να προσφέρει, και κάποιες 
φορές ήταν συνεργάσιμος. Παρά τις παρατηρήσεις μας, οι δύο κατηγορούμενοι 
δεν συνετίζονταν. Θα μπορούσαμε να τους διώξουμε, όμως προσπαθούσαμε να 
τους συνετίσουμε. Θέλουμε ζωηρά άτομα, αρκεί βέβαια να συμπεριφέρονται 
σωστά. Στους καταδρομείς υπάρχει αρκετή σκληραγώγηση, πόσο μάλλον τότε 
που ήταν πρόσφατη και η κρίση στα Ίμια. Και οι δύο κατηγορούμενοι 
ακολουθούσαν κανονικά το πρόγραμμα της μονάδος. Πιστεύω ότι σε περίπτωση 
ανάγκης θα ανταποκρίνονταν. Θεωρώ ότι τώρα έχουν αλλάξει. Οι άνθρωποι 
συνετίζονται με τα χρόνια και διαφοροποιούν το χαρακτήρα τους. ∆εν επιθυμώ 
την ποινική τους δίωξη.       
 

Κατόπιν ο Πρόεδρος, κάλεσε για εξέταση τον δεύτερο μάρτυρα 
κατηγορίας, ο οποίος αφού ρωτήθηκε για την ταυτότητά του κλπ, αποκρίθηκε 
ότι ονομάζεται *** ΈΕλληνας και Χριστιανός Ορθόδοξος, γνωρίζει απλώς τον 
κατηγορούμενο και δεν έχει συγγένεια μ’αυτόν, ούτε φιλία, ούτε έχθρα, και αφού 
έβαλε το δεξί του χέρι επάνω στο Ιερό Ευαγγέλιο, ορκίστηκε  σύμφωνα με το 
άρθρο 218 ΚΠ∆ σε συνδυασμό με το άρθρο 213 παρ.1ΣΠΚ και αφού 
εξετάσθηκε σύμφωνα με το νόμο, κατέθεσε ότι:  
 
Υπηρετούσα ως καταδρομέας στο **. Ήμασταν έξω και κάναμε γυμναστική. Μας 
δόθηκε εντολή από τους κατηγορουμένους να κάνουμε κάμψεις. Εγώ δεν 
υπάκουσα, καθώς στο Μεγάλο Πεύκο μας είχαν πει να υπακούουμε μόνο σε 
εντολές αξιωματικών. Ήμουν νέος στη μονάδα και δεν είχα μπει ακόμη στο 
κλίμα, αν και κανονικά δεν θα έπρεπε να υπακούσω. Όλοι οι άλλοι στρατιώτες 
υπάκουσαν. Είναι γεγονός ότι στις Ειδικές ∆υνάμεις υπάρχει ένα ιδιαίτερο κλίμα. 
Έπρεπε να γίνει σωστά η εκπαίδευση. Όσον αφορά τους κατηγορουμένους δεν 
μου άρεσε ο τρόπος συμπεριφοράς τους, αν και όσα συνέβησαν, δεν έγιναν για 
να μειώσουν κάποιον από εμάς. Ήθελαν να μας εντάξουν στο πνεύμα της 
μονάδας, «να μας ψαρώσουν». ∆εν επιθυμώ την ποινική τους δίωξη.     
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Κατόπιν ο Πρόεδρος, κάλεσε για εξέταση τον μάρτυρα υπεράσπισης, ο 
οποίος αφού ρωτήθηκε για την ταυτότητά του κλπ, αποκρίθηκε ότι ονομάζεται 
*** Έλληνας και Χριστιανός Ορθόδοξος, γνωρίζει απλώς τον κατηγορούμενο και 
δεν έχει συγγένεια μ’ αυτόν, ούτε φιλία, ούτε έχθρα, και αφού έβαλε το δεξί του 
χέρι επάνω στο Ιερό Ευαγγέλιο, ορκίστηκε  σύμφωνα με το άρθρο 218 ΚΠ∆ σε 
συνδυασμό με το άρθρο 213 παρ.1ΣΠΚ και αφού εξετάσθηκε σύμφωνα με το 
νόμο, κατέθεσε ότι: Είμαι οικογενειακός φίλος του Κ.. Πρόκειται για εξαιρετικό 
και πολύ σωστό παιδί. Αγαπούσε το στρατό και ήθελε να γίνει μόνιμος. Πιστεύω 
ότι όσα έκανε τα έκανε από το ζήλο του. Τώρα νομίζω ότι έχει ωριμάσει και ότι 
έχει προσγειωθεί. 
 
 ‘Επειτα η Γραμματέας, με εντολή του Προέδρου, διάβασε τις εκθέσεις 
εξετάσεως των μαρτύρων που πρότεινε ο Εισαγγελέας και εκείνων που 
απουσίαζαν, καθώς και το ΑΦΜ των κατηγορουμένων. 
 
 Οι παραπάνω μάρτυρες, αφού εξετάσθηκαν προφορικά, παρέμειναν στο 
ακροατήριο, ο δε Πρόεδρος μετά την εξέταση των μαρτύρων έδωσε το λόγο 
στην Εισαγγελέα, στους ∆ικαστές και στους συνηγόρους των κατηγορουμένων, 
για ν’απευθύνουν, αν έχουν, ερωτήσεις σε αυτούς. 
 
 Επιπλέον, ρώτησε τους κατηγορουμένους αν έχουν να παρατηρήσουν ή 
να υπενθυμίσουν κάτι. 
                  
 Μετά ο Πρόεδρος κάλεσε τούς κατηγορουμένους να απολογηθούν για την 
εις βάρος τους κατηγορία, αυτοί δε απολογήθηκαν όπως παρακάτω: Ο πρώτος 
(Κ.): Στο διάστημα που υπηρέτησα στο ** ήμουν ∆νέας, αξιωματικός θαλάμου. 
Συνέβησαν κάποια περιστατικά, όχι όμως έτσι όπως τα αναφέρουν οι μάρτυρες. 
∆εν έκανα καψώνια στους στρατιώτες. ∆εν ήθελα να μειώσω κανένα, πόσο 
μάλλον να χτυπήσω κάποιον με μπουνιές και κλωτσιές, όπως αναφέρεται. Είχα 
δώσει εντολή στους στρατιώτες μόνο για ασκήσεις και συγκεκριμένα για κάμψεις. 
Ήμουν πολύ σωστός απέναντι στους στρατιώτες σε όλη τη θητεία μου. ∆εν είχα 
προηγούμενα με κανέναν. Μάλιστα όταν έδινα τα παραγγέλματα έπεφτα και εγώ 
για να κάνω ασκήσεις. Όσον αφορά την κατηγορία της εξυβρίσεως σε καμία 
περίπτωση δεν βρίσαμε το ∆ιοικητή. Ο δεύτερος (Πανταζής): Εκείνο το διάστημα 
δεν ήμουν καλά ψυχολογικά και δεν είχα καθόλου διάθεση, καθώς ήμουν στην 
Μ.Υ.Κ. και απορρίφθηκα τον τελευταίο μήνα, αφού κόπηκα στα γραπτά. Στη 
μονάδα έκανα γυμναστική στους στρατιώτες, αν και δεν μου είχε δοθεί εντολή να 
τους γυμνάσω. Γυμναζόμουν και εγώ συνέχεια. Συνέβησαν κάποια περιστατικά, 
αλλά όχι όλα όσα αναφέρονται. Ίσως, καθώς δεν ήμουν καλά ψυχολογικά να 
έβρισα το ∆ιοικητή. Ωστόσο, δεν χτύπησα κανένα για να κάνει κάμψεις. Όσον 
αφορά το περιστατικό με τον στρατιώτη Μ., ο οποίος δεν έπεφτε για κάμψεις, 
πήγε να με χτυπήσει και μου έκανε χειρονομίες. Εγώ αντέδρασα και τον 
χτύπησα με μπουνιά στο στομάχι. Κάποιοι στρατιώτες δεν συμπεριφέρονταν 
σωστά και δεν υπάκουαν. Κυρίως οι νέοι στρατιώτες ήταν χαλαροί. Από την 
άλλη πλευρά ο ∆ιοικητής ήταν αρκετά επιεικής.     
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 Κατόπιν ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην Εισαγγελέα και στους ∆ικαστές 
για να απευθύνουν ερωτήσεις στους κατηγορουμένους ή να ζητήσουν 
διευκρινήσεις. 
 
 Έπειτα ο Πρόεδρος ρώτησε την Εισαγγελέα και τους συνηγόρους 
υπερασπίσεως αν έχουν ανάγκη για κάποια συμπληρωματική εξέταση ή 
διευκρίνηση και αφού έλαβε από αυτούς αρνητική απάντηση, κήρυξε τη λήξη 
της αποδεικτικής διαδικασίας και έδωσε το λόγο στην Εισαγγελέα και στους 
συνηγόρους υπερασπίσεως, για να αγορεύσουν. 
 

Η Εισαγγελέας αφού πήρε το λόγο και ανέπτυξε την κατηγορία, πρότεινε 
όπως κηρυχθούν ένοχοι οι κατηγορούμενοι για όλες τις πράξεις. Επιπλέον, να 
γίνει αλλαγή της εξυβρίσεως ανωτέρου για λόγους που έχουν σχέση με την 
υπηρεσία, σε εξύβριση ανωτέρου όχι κατά την υπηρεσία ή για λόγους σχετικούς 
με αυτήν, κατ’ ορθότερο νομικό χαρακτηρισμό. 

 
  Οι συνήγοροι των κατηγορουμένων, αφού έλαβαν το λόγο, ζήτησαν να 

κηρυχθούν οι κατηγορούμενοι αθώοι, ελλείψει πράξεως.  
 
 Οι κατηγορούμενοι, όταν τούς ρώτησε ο Πρόεδρος αν έχουν να 
προσθέσουν κάτι για την υπεράσπισή τους, απάντησαν αρνητικά. 
 
 Κατόπιν ο Πρόεδρος, κήρυξε το τέλος της συζητήσεως. 
 
 Το ∆ικαστήριο, αφού διασκέφθηκε μυστικά στην έδρα του, με παρούσα 
την Γραμματέα, κατάρτισε και ο Πρόεδρος δημοσίευσε αμέσως την απόφαση 
του ∆ικαστηρίου, η οποία είναι η εξής: 
 
 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 
 

Επειδή, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 60 παρ. 1 περ. α’ του ΣΠΚ, 
στρατιωτικός που εξυβρίζει ανώτερο ή κατώτερό του με λόγια ή απειλές ή με 
οποιονδήποτε άλλο τρόπο, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών αν 
η πράξη τελέστηκε κατά την υπηρεσία ή για λόγους που έχουν σχέση με αυτή. 
Η αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση της εξυβρίσεως ανωτέρου ή 
κατωτέρου λαμβάνεται εκ της διατάξεως του άρθρου 361 παρ. 1 του ΠΚ, 
σύμφωνα με την οποία εξύβριση τελεί όποιος προσβάλλει την τιμή άλλου με 
λόγο ή έργο ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Εξύβριση είναι κάθε εκδήλωση της 
ανθρώπινης σκέψης που δεν συνιστά δυσφήμηση, αλλά εξωτερικεύει  απλώς, 
σύμφωνα με την κοινή στο περιβάλλον του δράστη και του παθόντος αντίληψη, 
είτε αμφισβήτηση της κοινωνικής ή ηθικής αξίας του προσβαλλόμενου ή 
καταφρόνησή του (ΑΠ 986/80 Ποιν. Χρ. ΛΑ’ 140). Για την στοιχειοθέτηση του 
αδικήματος της εξυβρίσεως δια λόγου απαιτείται να διατυπωθούν από το 
δράστη γραπτά ή προφορικά για άλλον λέξεις ή φράσεις, που κατά την κοινή 
αντίληψη, περιέχουν είτε αμφισβήτηση της κοινωνικής και ηθικής αξίας του 
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προσώπου του, είτε περιφρόνηση από τον ίδιο τον δράστη, ο οποίος γνωρίζει 
ότι με μια τέτοια ηθελημένη ενέργειά του προσβάλλεται η τιμή άλλου (ΑΠ 119/88 
Ποιν. Χρ. ΛΗ’ 590, ΑΠ 1953/90 Ποιν. Χρ. ΜΑ’ 319). Επιπλέον για τη 
στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της εξύβρισης ανωτέρου ή κατωτέρου, που 
τελέστηκε κατά την υπηρεσία ή για λόγους που έχουν σχέση με αυτή απαιτείται 
α) ο δράστης να είναι στρατιωτικός, β) ο εξυβριζόμενος να είναι επίσης 
στρατιωτικός κατά βαθμό ανώτερος ή κατώτερος του δράστη και γ) τόσο ο 
δράστης όσο και ο παθών να εκτελούν κάποια συγκεκριμένη στρατιωτική 
υπηρεσία ή η πράξη της εξύβρισης να έχει σχέση και αιτία με την προηγούμενη 
εκτέλεση μιας τέτοιας υπηρεσίας, αν δε δεν πληρούνται οι όροι αυτοί η πράξη 
έχει τελεστεί όχι κατά την υπηρεσία η για λόγους που έχουν σχέση με αυτή (βλ. 
Σ. Γιαννήρη, Ερμ. ΣΠΚ, εκδ. 1959, σελ. 95 και Ε. Ανανιάδη, ΣΠΚ, εκδ. 1954, 
σελ. 128 και 179). 

Επειδή, σύμφωνα με τις  διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 1 του ΣΠΚ, 
στρατιωτικός που βιαιοπραγεί κατά του ανωτέρου του τιμωρείται με φυλάκιση 
τουλάχιστον έξι μηνών, αν η πράξη δεν τελέστηκε κατά την υπηρεσία ούτε για 
λόγους που έχουν σχέση με αυτήν, αν βιαιοπραγεί δε κατά του κατωτέρου 
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Με τον όρο «βιαιοπραγία» 
νοείται κάθε χρήση υλικών δυνάμεων σε βάρος προσώπου που γίνεται όχι για 
ορισμένο σκοπό, αλλά για κακοποίηση ή καταλαιπώρηση του σώματος (από 
της πράξεως του φόνου μέχρι της βιαίας ωθήσεως). Η βιαιοπραγία, σε αντίθεση 
με τη βία, δεν ασκείται αλλά πράττεται. Έτσι η βιαιοπραγία είναι καθαρή 
κακοποίηση του σώματος, ενώ η βία είναι ευρύτερη έννοια αφού περιλαμβάνει 
κάθε μορφή εξαναγκασμού (σωματική – ψυχοσωματική – ψυχολογική) (∆ιαρκές 
Στρατοδικείο Κρήτης 6/1993). 

Επειδή, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 330 του ΠΚ, όποιος 
χρησιμοποιώντας σωματική βία ή απειλή σωματικής βίας ή άλλης παράνομης 
πράξης ή παράλειψης, εξαναγκάζει  άλλον σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή για τις 
οποίες ο παθών δεν έχει υποχρέωση, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών, 
ανεξάρτητα αν το απειλούμενο κακό στρέφεται εναντίον εκείνου που απειλείται 
ή κάποιου από τους οικείους του. Η έννοια επομένως του εγκλήματος της 
παρανόμου βίας  δεν εξαντλείται στη χρήση βίας ή απειλής, διότι η χρήση αυτή 
προβλέπεται ως το μέσο προς παραγωγή ορισμένου αποτελέσματος, το οποίο 
πρέπει πράγματι να επέλθει για να έχουμε τετελεσμένο το έγκλημα αυτό. Έτσι η 
παράνομη βία είναι έγκλημα ουσιαστικό, εφόσον για τη στοιχειοθέτησή του 
απαιτείται, όχι μόνο η συνιστώσα την άσκηση βίας συμπεριφορά του δράστη, 
αλλά και η εκ της ενεργείας αυτής επέλευση αποτελέσματος, συνιστάμενου 
στον εξαναγκασμό άλλου. Ως άσκηση σωματικής βίας νοείται η χρήση 
σωματικώς επενεργούσης δυνάμεως προς υπερνίκηση, είτε ήδη εκδηλωθείσης, 
είτε απλώς αναμενόμενης αντιστάσεως. Απειλή είναι η προαναγγελία κακού, 
δηλαδή υλικής ή ηθικής βλάβης που θα επέλθει κατά του εξαναγκαζόμενου σε 
περίπτωση που αυτός δεν επιδείξει ορισμένη συμπεριφορά. ∆εν ενδιαφέρει η 
σοβαρότητά της, αρκεί δι’ αυτής να εξαναγκάσθηκε πράγματι ο απειληθείς. Η 
απειλή μπορεί να δηλώνεται ρητά, δηλαδή προφορικώς  ή εγγράφως, ή και να 
συνάγεται από κάποια πράξη, δηλαδή ενέργεια ή και παράλειψη του 
απειλούντος. Τέλος, παράνομη είναι η απειλούμενη πράξη ή παράλειψη όταν 
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είναι αντίθετη σε κάποιο κανόνα γραπτού ή εθιμικού ∆ικαίου. Η άσκηση όμως 
της παρανόμου βίας πρέπει να έχει ως σκοπό και ως αποτέλεσμα τον 
εξαναγκασμό άλλου σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή για τις οποίες αυτός δεν έχει 
υποχρέωση. Ο όρος «πράξη» σημαίνει την ενέργεια, ο όρος «παράλειψη» την 
αποχή από ορισμένη ενέργεια και ο όρος «ανοχή» το υπομένειν ορισμένη 
κατάσταση. Περαιτέρω απαιτείται ο παθών να μην είχε υποχρέωση να επιδείξει 
την συγκεκριμένη συμπεριφορά, ως υποχρέωση νοείται εδώ όχι μόνο η νομική 
αλλά και η ηθική. Υποκειμενικώς για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της 
παρανόμου βίας απαιτείται δόλος, αρκεί μάλιστα και ενδεχόμενος, ο οποίος 
πρέπει να αναφέρεται σε όλα τα στοιχεία της αντικειμενικής υποστάσεως της 
πράξεως, δηλαδή ο δράστης να θέλει ή να αποδέχεται αφενός μεν τη χρήση 
παρανόμου σωματικής βίας ή απειλής αυτής ή άλλης παρανόμου πράξεως ή 
παραλείψεως, αφετέρου δε τον δι’ αυτής επιτυγχανόμενο εξαναγκασμό του 
άλλου σε ορισμένη συμπεριφορά, την οποία αυτός δεν υποχρεούται να 
επιδείξει. Σε περίπτωση που ο δράστης εκ πλάνης πιστεύει ότι δικαιούται στη 
χρήση βίας ή απειλής ή ότι ο παθών οφείλει να επιδείξει την συμπεριφορά στην 
οποία εξαναγκάζεται, τότε η πλάνη του αυτή, αναφερόμενη σε στοιχεία της 
αντικειμενικής υποστάσεως του αδικήματος, συνιστά κατά το άρθρο 30 του ΠΚ, 
πραγματική πλάνη που αποκλείει το δόλο. (βλ. Α-Γ. Μαγκάκη, Το έγκλημα της 
παρανόμου βίας κατά το άρθρο 330 ΠΚ, Ποιν. Χρ. ΙΒ’, σελ. 521επ.) 

  Από την ακροαματική διαδικασία γενικά και ειδικότερα από τις καταθέσεις 
των μαρτύρων στο ακροατήριο, τις μαρτυρικές καταθέσεις και τα έγγραφα που 
ανεγνώσθησαν, σε συνδυασμό με τις απολογίες των κατηγορουμένων, 
προέκυψαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: 
   Οι κατηγορούμενοι την 16-11-1996 και 17-11-1996 υπηρετούσαν στο **, 
ο πρώτος ως Έφεδρος ∆εκανέας και ο δεύτερος ως Στρατιώτης. 
    Την 16-11-1996 και περί ώρα 20.30’ στο θάλαμο του ΤΠΕΝ ο πρώτος εξ 
αυτών κατέφερε γροθιά στο διάφραγμα του κατά βαθμό κατωτέρου του 
Στρατιώτη (Κ∆) Σ. Μ.. Στη συνέχεια και οι δύο κατηγορούμενοι μετέβησαν στο 
χώρο των εστιατορίων, όπου συνάντησαν τον ΕΠΥ ∆εκανέα Μ. Θ.. Με 
λακτίσματα και γροθιές τον εξανάγκασαν να εκτελέσει κάμψεις, πράξη για την 
οποία δεν είχε καμία υποχρέωση ο ανωτέρω ΕΠΥ ∆εκανέας. 
   Περί ώρα 21.40’ της ίδιας ημέρα, έξω από την Κεντρική Πύλη του 
στρατοπέδου, συνάντησαν τους στρατιώτες (Κ∆) Σ. Ν., Σ. Σ. και Κ. Π., που 
επέστρεφαν από έξοδο, και απαίτησαν από αυτούς να εκτελέσουν κάμψεις, 
κοιλιακούς και άλλες σωματικές ασκήσεις. Όταν αυτοί αρνήθηκαν, αφού δεν 
είχαν καμία υποχρέωση να το πράξουν, οι κατηγορούμενοι τους εξανάγκασαν 
ασκώντας σε αυτούς βία. Συγκεκριμένα: α) Με λακτίσματα και απωθήσεις 
εξανάγκασαν τον Στρατιώτη ** να εκτελέσει κάμψεις, κοιλιακούς και άλλες 
ασκήσεις. Επίσης τον εξανάγκασαν να μεταφέρει στην πλάτη τον στρατιώτη ** 
για 100 μέτρα, να μεταφερθεί από αυτόν για άλλα 100 μέτρα και τέλος να 
μεταφέρει στην πλάτη του τον δεύτερο κατηγορούμενο  εναλλάξ με τον 
στρατιώτη ** για 200 μέτρα, μέχρι που λύγισαν τα γόνατά του από την κούραση. 
β) Καταφέροντας γροθιές στο στομάχι εξανάγκασαν τον στρατιώτη ** να 
εκτελέσει κάμψεις, κοιλιακούς και άλλες ασκήσεις. Επίσης τον εξανάγκασαν  να 
μεταφέρει στην πλάτη τον στρατιώτη ** για 100 μέτρα, να μεταφερθεί από αυτόν 



 8

για άλλα 100 μέτρα και τέλος να μεταφέρει στην πλάτη του τον δεύτερο 
κατηγορούμενο  εναλλάξ με τον στρατιώτη ** για 200 μέτρα. γ) Τέλος, 
καταφέροντας χτυπήματα σε διάφορα μέρη του σώματός του εξανάγκασαν τον 
Στρατιώτη ** να εκτελέσει κάμψεις. Καθ’ όλη τη διάρκεια του συγκεκριμένου 
συμβάντος ο δεύτερος κατηγορούμενος κρατούσε ένα ξύλινο ρόπαλο, 
προφανώς προς εκφοβισμό, αφού δεν προέκυψε από κανένα αποδεικτικό 
στοιχείο ότι το χρησιμοποίησε για να χτυπήσει κάποιον. 

Την 17-11-1996 και περί ώρα 11.30’ ο δεύτερος κατηγορούμενος με 
λακτίσματα εξανάγκασε τον Στρατιώτη Κ. Η. να εκτελέσει κάμψεις, πράξη για 
την οποία ο παθών δεν είχε καμία υποχρέωση. 
   Περί ώρα 19.00’ της ίδιας ημέρας στο χώρο του **, ενώπιον του 
Αρχιλοχία Κ. Ι. και του Στρατιώτη Τ. Π., όταν πληροφορήθηκαν ότι ο ∆ιοικητής 
τους Αντισυνταγματάρχης (ΠΖ) Μ. Ν., που απουσίαζε σε άσκηση, συνεπεία της 
προεκτεθείσης συμπεριφοράς τους είχε αρνηθεί να τους χορηγήσει την άδεια 
απουσίας που ζητούσαν, τον εξύβρισαν με τις καταφρονητικές λέξεις και 
φράσεις «παλιοπούστη», «μαλάκα», «είναι κότα», «γαμιέται», «είναι ψεύτης», 
προσβάλλοντας έτσι την τιμή του κατά βαθμό ανωτέρου τους 
Αντισυνταγματάρχη. 

Ο πρώτος κατηγορούμενος (Κ.) απολογούμενος παραδέχθηκε ότι 
υποχρέωσε τους παθόντες να εκτελέσουν σωματικές ασκήσεις (κάμψεις), 
αρνήθηκε όμως ότι βιαιοπράγησε σε βάρος τους ή ότι άσκησε παράνομη βία. 
Επίσης αρνήθηκε ότι εξύβρισε τον ∆ιοικητή του Αντισυνταγματάρχη Μ.. Ο 
δεύτερος κατηγορούμενος (Π.) στην απολογία του παραδέχθηκε επίσης ότι 
υποχρέωσε τους παθόντες να εκτελέσουν σωματικές ασκήσεις (κάμψεις), 
αρνήθηκε όμως ότι τους χτύπησε, με εξάιρεση τον ΕΠΥ ∆εκανέα Μ. για τον 
οποίο παραδέχθηκε ότι του κατέφερε μια γροθιά στο στομάχι. Τέλος 
παραδέχθηκε ότι λόγω της άσχημης ψυχολογικής κατάστασής του ίσως να 
εξύβρισε τον ∆ιοικητή του. 

Από το σύνολο όμως του αποδεικτικού υλικού και κυρίως των 
μαρτυρικών καταθέσεων, προκύπτει ανάγλυφα η βίαιη και αντιστρατιωτική 
συμπεριφορά των κατηγορούμενων, η παντελής έλλειψη πειθαρχίας και 
σεβασμού στην στρατιωτική ιεραρχία. 
   Κατά την ποινική αξιολόγηση της συμπεριφοράς των κατηγορουμένων, 
σε συνδυασμό με τα προεκτεθέντα στην μείζονα πρόταση, προκύπτουν τα 
ακόλουθα: Ο πρώτος κατηγορούμενος τέλεσε την πράξη της βιαιοπραγίας κατά 
κατωτέρου κατά συρροή σε βάρος των Στρατιωτών Σ., Σ., Σ. και Κ. Περαιτέρω 
σε βάρος των τριών τελευταίων και του ομοιοβάθμου του ΕΠΥ ∆εκανέα Μ. 
τέλεσε την πράξη της παράνομης βίας κατά συρροή, αφού με την άσκηση 
παράνομης βίας τους εξανάγκασε σε πράξεις για τις οποίες δεν είχαν καμία 
υποχρέωση. Η βία που άσκησε ήταν σαφώς παράνομη, καθώς συνίστατο στην 
καταπόνηση του σώματος των παθόντων χωρίς κανένας γραπτός ή εθιμικός 
κανόνας δικαίου να του παρέχει αυτό το δικαίωμα. Τέλος, οι παθόντες δεν 
εξαναγκάστηκαν σε πράξεις για τις οποίες δεν είχαν υποχρέωση, καθόσον το 
εγκεκριμένο  πρόγραμμα της μονάδας ορίζει σαφώς τον τρόπο, τον χρόνο, 
αλλά και τα αρμόδια όργανα που είναι επιφορτισμένα με την εκγύμναση του 
στρατιωτικού προσωπικού, οι κατηγορούμενοι δεν είχαν δε ουδέποτε 
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επιφορτιστεί με τέτοιο καθήκον ή δικαίωμα, μάλιστα από τις απολογίες τους 
προκύπτει ότι είχαν διαμορφώσει μια εντελώς διαστρεβλωμένη άποψη για την 
εκπαίδευση των καταδρομέων, με αποτέλεσμα να θεωρήσουν  ελαστική την 
εκπαίδευση των λοιπών στρατιωτών-καταδρομέων  και έτσι ανέλαβαν 
αυτοβούλως να τους εκπαιδεύσουν χρησιμοποιώντας κάθε μέσο, ακόμα και την 
άσκηση βίας. Για τους ίδιους λόγους η συμπεριφορά του δεύτερου 
κατηγορούμενου σε βάρος των Μ., Σ., Σ., Κ. και Κ. στοιχειοθετεί την πράξη της 
παράνομης βίας κατά συρροή. Επιπλέον ο δεύτερος κατηγορούμενος τέλεσε 
την πράξη της βιαιοπραγίας κατά ανωτέρου σε βάρος του κατά βαθμό 
ανωτέρου ΕΠΥ ∆εκανέα Μ.. Οι πράξεις της βιαιοπραγίας κατά ανωτέρου κατά 
συρροή που τέλεσε ο πρώτος κατηγορούμενος και η πράξη της βιαιοπραγίας 
κατά ανωτέρου που τέλεσε ο δεύτερος κατηγορούμενος δεν τελέστηκαν κατά 
την υπηρεσία ή για λόγους που έχουν σχέση με αυτήν, αφού ούτε οι δράστες 
αλλά ούτε και οι παθόντες εκτελούσαν κάποια συγκεκριμένη στρατιωτική 
υπηρεσία. 
  Τέλος, η προεκτεθείσα συμπεριφορά των κατηγορουμένων σε βάρος του 
Αντισυνταγματάρχη Μ. σαφέστατα στοιχειοθετεί το αδίκημα της εξύβρισης 
ανωτέρου. Για την πράξη αυτή ασκήθηκε δίωξη για εξύβριση ανωτέρου κατά 
την υπηρεσία, όμως όπως προέκυψε από την αποδεικτική διαδικασία οι 
δράστες δεν εκτελούσαν κάποια στρατιωτική υπηρεσία μαζί με τον παθόντα 
διοικητή τους, συνεπώς η πράξη που τέλεσαν ήταν όχι κατά την υπηρεσία ή για 
λόγους που έχουν σχέση με αυτήν, κατ’ ορθότερο νομικό χαρακτηρισμό της 
πράξης αυτής. 
   Για τους λόγους αυτούς το ∆ικαστήριο με ψήφους τέσσερις έναντι μίας 
(4-1) κηρύσσει τον πρώτο κατηγορούμενο Κ. Ι. ένοχο της πράξεως της 
εξυβρίσεως ανωτέρου και με ψήφους τρεις έναντι δύο (3-2) ένοχο για τις 
πράξεις της βιαιοπραγίας κατά κατωτέρου κατά συρροή (πράξεις 4) και της 
παράνομης βίας κατά συρροή (πράξεις 4). Επίσης με ψήφους τέσσερις έναντι 
μίας (4-1) κηρύσσει τον δεύτερο κατηγορούμενο Π. Π. ένοχο της πράξεως της 
εξυβρίσεως ανωτέρου και με ψήφους τρεις έναντι δύο (3-2) ένοχο για τις 
πράξεις της βιαιοπραγίας κατά ανωτέρου και της παράνομης βίας κατά συρροή 
(πράξεις 5). 

Κατά τη γνώμη όμως ενός μέλους του ∆ικαστηρίου που μειοψήφησε (του 
Στρατοδίκη Τχη (ΠΖ), ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Χρήστου) οι κατηγορούμενοι 
πρέπει να κηρυχθούν αθώοι για την πράξη της εξύβρισης ανωτέρου επειδή δεν 
αποδείχθηκε πλήρως ότι τέλεσαν την πράξη για την οποία κατηγορούνται. 
  Επίσης κατά τη γνώμη των Στρατοδικών του Τχη (ΠΖ), 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Χρήστου και του Λγου (ΠΖ) ΒΑΡ∆ΑΚΗ Σταύρου, οι 
οποίοι μειοψήφησαν, οι κατηγορούμενοι πρέπει να κηρυχθούν αθώοι και για τις 
λοιπές πράξεις που κατηγορούνται, επειδή δεν προέκυψε ότι είχαν δόλο για την 
τέλεση αυτών, αντιθέτως πρόθεσή τους ήταν να εκγυμνάσουν και 
σκληραγωγήσουν τους παθόντες.  

 
 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 
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∆ικάζει με παρόντες τους  κατηγορουμένους: 1ο) Κ. Ι. του Κ. και της 
Μ., ετών **, γεννήθηκε το ** στον ** και κατοικεί ομοίως (**), και 2ο) Π. Π. του Β. 
και της Π., ετών **, γεννήθηκε το ** στην ** και κατοικεί ομοίως (**). 
 

Κηρύσσει τον πρώτο κατηγορούμενο (Κ.) με ψήφους τεσσάρων 
έναντι μίας (4-1) ένοχο: α) εξύβρισης ανωτέρου όχι κατά την υπηρεσία ή για 
λόγους σχετικούς με αυτήν, κατ’ορθότερο νομικό χαρακτηρισμό της 
κατηγορίας της εξύβρισης ανωτέρου για λόγους που έχουν σχέση με την 
υπηρεσία, πράξεως που τελέσθηκε, την 17-11-96 στο στρατόπεδο του ** 
ΕΤΕΘ και ειδικότερα του ότι ενώ ήταν στρατιωτικός, δηλαδή ∆νέας και 
υπηρετούσε στο ** ΕΤΕθ, στο στρατόπεδο της μονάδας του, εκτός από τις 
περιπτώσεις της δυσφήμησης (αρ.362, 363 ΠΚ) εξύβρισε ανώτερό του με λόγια 
όχι κατά την υπηρεσία ή για λόγους σχετικούς με αυτήν, δηλαδή στον πιο πάνω 
τόπο την 17-11-96, ενώπιον των Αλχία Κ. Ι. και Στρτη Τ. Π. αναφερόμενος στον 
κατά βαθμό ανώτερό του Άνχη (ΠΖ) Μ. Ν. απηύθυνε διαδοχικά  προς αυτόν τις 
καταφρονητικές γι’ αυτόν λέξεις «παλιοπούστη», «μαλάκα». «είναι κότα», 
«γαμιέται», «είναι ψεύτης», προσβάλλοντας έτσι την τιμή του κατά βαθμόν 
ανωτέρου του Άνχη Μ. βωμολοχώντας εις βάρος του. Την πράξη του αυτή την 
έπραξε γιατί δεν του έδινε ο παθών στα πλαίσια της υπηρεσιακής τους σχέσης 
άδεια απουσίας.   
 

Κηρύσσει τον πρώτο κατηγορούμενο (Κ.) με ψήφους τριών έναντι δύο 
(3-2) ένοχο: β) βιαιοπραγίας κατά κατωτέρου όχι κατά την υπηρεσία ή για 
λόγους που έχουν σχέση με αυτήν κατά συρροή (πρ.4), πράξεως που 
τελέσθηκε, την 16-11-96 στο στρατόπεδο του ** ΕΤΕΘ και ειδικότερα του ότι 
ενώ ήταν στρατιωτικός, δηλαδή ∆νέας και υπηρετούσε στο ** ΕΤΕθ, στο 
στρατόπεδο της μονάδας του, βιαιοπράγησε κατά κατωτέρου όχι κατά την 
υπηρεσία ή για λόγους που έχουν σχέση με αυτήν κατά συρροή, δηλαδή στον 
πιο πάνω τόπο: 

 βα) την 16-11-96 και περί ώρα 20:30΄ στον θάλαμο του ΤΠΕΝ , χτύπησε με 
γροθιά στο διάφραγμα τον κατά βαθμό κατώτερό του στρτη (Κ∆) Σ. Μ. 
ββ) την 16-11-96 και περί ώρα 21:40΄ μαζί με τον στρτη Π. έξω από την 

κεντρική πύλη του στρατοπέδου, κλώτσησε και έσπρωξε τον κατά βαθμό 
κατώτερό του στρτη Σ. Ν. που εκείνη την ώρα επέστρεφε από έξοδο για να 
υποκύψει στην αξίωσή του να υποστεί σωματικές δοκιμασίες.  
βγ) την 16-11-96 και περί ώρα 21:40΄ μαζί με τον στρτη Π. έξω από την 

κεντρική πύλη του στρατοπέδου, γρονθοκόπησε στο στομάχι τον κατά βαθμό 
κατώτερό του στρτη Σ. Σ. που εκείνη την ώρα επέστρεφε από έξοδο για να 
υποκύψει στην αξίωσή του να υποστεί σωματικές δοκιμασίες.  
βδ) την 16-11-96 και περί ώρα 21:40΄ μαζί με τον στρτη Π. έξω από την 

κεντρική πύλη του στρατοπέδου, χτύπησε με τα χέρια και τα πόδια σε διάφορα 
σημεία του σώματός του τον κατά βαθμό κατώτερό του στρτη Κ. Π. που εκείνη 
την ώρα επέστρεφε από έξοδο για να υποκύψει στην αξίωσή του να υποστεί 
σωματικές δοκιμασίες.  
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Κηρύσσει τον πρώτο κατηγορούμενο (Κ.) με ψήφους τριών έναντι δύο 
(3-2) ένοχο: γ) παράνομης βίας κατά συρροή (πρ.4), πράξεως που τελέσθηκε, 
την 16-11-96 στο στρατόπεδο του ** ΕΤΕΘ και ειδικότερα του ότι ενώ ήταν 
στρατιωτικός, δηλαδή ∆νέας και υπηρετούσε στο ** ΕΤΕθ, στο στρατόπεδο της 
μονάδας του χρησιμοποιώντας σωματική βία, εξανάγκασε άλλον σε πράξεις για 
τις οποίες ο παθών δεν είχε υποχρέωση κατά συρροή και από κοινού με τον 
δεύτερο κατηγορούμενο, δηλαδή στον πιο πάνω τόπο:  
γα) την 16-11-96 και περί ώρα 20:30΄, μαζί με τον στρτη Π. και κατόπιν 

συνεννοήσεως μεταξύ τους , στον χώρο των εστιατορίων, εξανάγκασε τον ΕΠΥ 
∆νέα Μ. Θ., χτυπώντας τον με κλωτσιές και γροθιές, να κάνει κάμψεις , πράξη 
στην εκτέλεση της οποίας δεν είχε υποχρέωση ο ανωτέρω δνέας. 

  γβ) την 16-11-96 και περί ώρα 21:40΄, μαζί με τον στρτη Π. και κατόπιν 
συνεννοήσεως μεταξύ τους, έξω από την κεντρική πύλη του στρατοπέδου 
εξανάγκασε τον στρτη Σ. Ν. που εκείνη την ώρα επέστρεφε από έξοδο, 
χτυπώντας τον με κλωτσιές και σπρωξίματα, να κάνει κάμψεις, κοιλιακούς και 
άλλες ασκήσεις , να μεταφέρει στην πλάτη τον στρτη Σ. για 100 μέτρα καθώς  
και να μεταφερθεί αυτός από τον Σ. για άλλα τόσα, και τέλος να μεταφέρει στην 
πλάτη του τον στρτη Π. εναλλάξ με τον στρτη Σ. για 200 μέτρα, μέχρι που 
λύγισαν τα πόδια του από την κούραση, πράξεις στην εκτέλεση των οποίων δεν 
είχε υποχρέωση ο ανωτέρω στρτης.  
γγ) την 16-11-96 και περί ώρα 21:40΄, μαζί με τον στρτη Π. και κατόπιν 

συνεννοήσεως μεταξύ τους, έξω από την κεντρική πύλη του στρατοπέδου 
εξανάγκασε τον στρτη Σ. Σ. που εκείνη την ώρα επέστρεφε από έξοδο, 
χτυπώντας τον με γροθιές στο στομάχι, να κάνει κάμψεις, κοιλιακούς και άλλες 
ασκήσεις, να μεταφέρει στην πλάτη τον στρτη Σ. 100 μέτρα καθώς  και να 
μεταφερθεί αυτός από τον Σ. για άλλα τόσα, και τέλος να μεταφέρει στην πλάτη 
του τον στρτη Π. εναλλάξ με τον στρτη Σ. για 200 μέτρα, μέχρι που λύγισαν τα 
πόδια του από την κούραση, πράξεις στην εκτέλεση των οποίων δεν είχε 
υποχρέωση ο ανωτέρω στρτης.  
γδ) την 16-11-96 και περί ώρα 21:40΄, μαζί με τον στρτη Π. και κατόπιν 

συνεννοήσεως μεταξύ τους, έξω από την κεντρική πύλη του στρατοπέδου 
εξανάγκασε τον στρτη Σ. Π. που εκείνη την ώρα επέστρεφε από έξοδο, 
χτυπώντας τον σε διάφορα σημεία του σώματός του, να κάνει κάμψεις, πράξη 
στην εκτέλεση της οποίας δεν είχε υποχρέωση ο ανωτέρω στρτης.  

 
Κηρύσσει τον δεύτερο κατηγορούμενο (Π.) με ψήφους τεσσάρων 

έναντι μίας (4-1) ένοχο: α) εξύβρισης ανωτέρου όχι κατά την υπηρεσία ή για 
λόγους σχετικούς με αυτήν, κατ’ορθότερο νομικό χαρακτηρισμό της 
κατηγορίας της εξύβρισης ανωτέρου για λόγους που έχουν σχέση με την 
υπηρεσία, πράξεως που τελέσθηκε, την 17-11-96 στο στρατόπεδο του ** 
ΕΤΕΘ και ειδικότερα του ότι ενώ ήταν στρατιωτικός, δηλαδή Στρτης και 
υπηρετούσε στο ** ΕΤΕθ, στο στρατόπεδο της μονάδας του, εκτός από τις 
περιπτώσεις της δυσφήμησης (αρ.362, 363 ΠΚ) εξύβρισε ανώτερό του με λόγια 
όχι κατά την υπηρεσία ή για λόγους σχετικούς με αυτήν, δηλαδή στον πιο πάνω 
τόπο την 17-11-96, ενώπιον των Αλχία Κ. Ι. και Στρτη Τ. Π. μιλώντας αρχικά 
στο τηλέφωνο με τον κατά βαθμό ανώτερό του Άνχη (ΠΖ) Μ. Ν. και έπειτα απλά 
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αναφερόμενος σ’ αυτόν απηύθυνε διαδοχικά  προς αυτόν τις καταφρονητικές γι’ 
αυτόν λέξεις «παλιοπούστη», «μαλάκα». «είναι κότα», «γαμιέται», «είναι 
ψεύτης», προσβάλλοντας έτσι την τιμή του κατά βαθμόν ανωτέρου του Άνχη Μ. 
βωμολοχώντας εις βάρος του. Την πράξη του αυτή την έπραξε γιατί δεν του 
έδινε ο παθών στα πλαίσια της υπηρεσιακής τους σχέσης άδεια απουσίας.   

 
Κηρύσσει τον δεύτερο κατηγορούμενο (Π.) με ψήφους τριών έναντι 

δύο (3-2) ένοχο: β) βιαιοπραγίας κατά ανωτέρου όχι κατά την υπηρεσία ή για 
λόγους που έχουν σχέση με αυτήν, πράξεως που τελέσθηκε, την 16-11-96 στο 
στρατόπεδο του ** ΕΤΕΘ και ειδικότερα του ότι ενώ ήταν στρατιωτικός, δηλαδή 
Στρτης και υπηρετούσε στο ** ΕΤΕθ, στο στρατόπεδο της μονάδας του, 
βιαιοπράγησε κατά ανωτέρου του όχι κατά την υπηρεσία ή για λόγους που 
έχουν σχέση με αυτήν, δηλαδή στον πιο πάνω τόπο την 16-11-96 στο χώρο 
των εστιατορίων, μαζί με τον πρώτο κατηγορούμενο, χτύπησε επανειλημμένα 
με γροθιές και κλωτσιές τον κατά βαθμό ανώτερό του ΕΠΥ ∆νέα Μ. Θ., με 
σκοπό να τον εξαναγκάσει να κάνει σωματικές ασκήσεις δηλαδή για λόγους 
άσχετους με την υπηρεσία. 

 
Κηρύσσει τον δεύτερο κατηγορούμενο (Π.) με ψήφους τριών έναντι 

δύο (3-2) ένοχο: γ) παράνομης βίας κατά συρροή (πρ.5), πράξεως που 
τελέσθηκε, την 16-11-96 στο στρατόπεδο του ** ΕΤΕΘ και ειδικότερα του ότι 
ενώ ήταν στρατιωτικός, δηλαδή Στρτης και υπηρετούσε στο ** ΕΤΕθ, στο 
στρατόπεδο της μονάδας του χρησιμοποιώντας σωματική βία, εξανάγκασε 
άλλον σε πράξεις για τις οποίες ο παθών δεν είχε υποχρέωση κατά συρροή την 
μία μόνος του και τις άλλες από κοινού με τον πρώτο κατηγορούμενο, δηλαδή 
στον πιο πάνω τόπο:  
γα) την 16-11-96 και περί ώρα 20:30΄, μαζί με τον δνέα Κ. και κατόπιν 

συνεννοήσεως μεταξύ τους , στον χώρο των εστιατορίων, εξανάγκασε τον ΕΠΥ 
∆νέα Μ. Θ., χτυπώντας τον με κλωτσιές και γροθιές, να κάνει κάμψεις , πράξη 
στην εκτέλεση της οποίας δεν είχε υποχρέωση ο ανωτέρω δνέας. 

  γβ) την 16-11-96 και περί ώρα 21:40΄, μαζί με τον δνέα Κ. και κατόπιν 
συνεννοήσεως μεταξύ τους, έξω από την κεντρική πύλη του στρατοπέδου 
κρατώντας ένα ξύλινο ρόπαλο εξανάγκασε τον στρτη Σ. Ν. που εκείνη την ώρα 
επέστρεφε από έξοδο, χτυπώντας τον με κλωτσιές και σπρωξίματα, να κάνει 
κάμψεις, κοιλιακούς και άλλες ασκήσεις , να μεταφέρει στην πλάτη τον στρτη Σ. 
για 100 μέτρα καθώς και να μεταφερθεί αυτός από τον Σ. για άλλα τόσα, και 
τέλος να μεταφέρει στην πλάτη του τον στρτη Π. εναλλάξ με τον στρτη Σ. για 
200 μέτρα, μέχρι που λύγισαν τα πόδια του από την κούραση, πράξεις στην 
εκτέλεση των οποίων δεν είχε υποχρέωση ο ανωτέρω στρτης.  
γγ) την 16-11-96 και περί ώρα 21:40΄, μαζί με τον δνέα Κ. και κατόπιν 

συνεννοήσεως μεταξύ τους, έξω από την κεντρική πύλη του στρατοπέδου 
κρατώντας ένα ξύλινο ρόπαλο εξανάγκασε τον στρτη Σ. Σ. που εκείνη την ώρα 
επέστρεφε από έξοδο, χτυπώντας τον με γροθιές στο στομάχι, να κάνει 
κάμψεις, κοιλιακούς και άλλες ασκήσεις, να μεταφέρει στην πλάτη τον στρτη Σ. 
100 μέτρα καθώς  και να μεταφερθεί αυτός από τον Σ. για άλλα τόσα, και τέλος 
να μεταφέρει στην πλάτη του τον στρτη Π. εναλλάξ με τον στρτη Σ. για 200 
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μέτρα, πράξεις στην εκτέλεση των οποίων δεν είχε υποχρέωση ο ανωτέρω 
στρτης.  
γδ) την 16-11-96 και περί ώρα 21:40΄, μαζί με τον δνέα Κ. και κατόπιν 

συνεννοήσεως μεταξύ τους, έξω από την κεντρική πύλη του στρατοπέδου, 
κρατώντας ένα ξύλινο ρόπαλο εξανάγκασε τον στρτη Σ. Π. που εκείνη την ώρα 
επέστρεφε από έξοδο, χτυπώντας τον σε διάφορα σημεία του σώματός του, να 
κάνει κάμψεις, πράξη στην εκτέλεση της οποίας δεν είχε υποχρέωση ο 
ανωτέρω στρτης.  
γε) την 17-11-96 και περί ώρα 11:30΄, εξανάγκασε τον στρτη Κ. Η., 

χτυπώντας τον δυνατά με κλωτσιές, να κάνει κάμψεις , πράξη στην εκτέλεση 
της οποίας δεν είχε υποχρέωση ο ανωτέρω στρτης.   

   
 Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε αυθημερόν στο ακροατήριο του 
∆ικαστηρίου. 
 
           Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 

 
Η Εισαγγελέας, αφού έλαβε το λόγο από τον Πρόεδρο, πρότεινε όπως 

αφού γίνει δεκτό ότι υπέρ των κηρυχθέντων ενόχων κατηγορουμένων 
συντρέχουν οι ελαφρυντικές περιστάσεις του άρθρου 84 παρ.2α’ ΠΚ, να 
επιβληθεί σ’ αυτούς: 1ος)α) ποινή φυλακίσεως τριών (3) μηνών, για την α) 
πράξη, β) ποινή φυλακίσεως οκτώ (8) μηνών για τη β) πράξη και γ) ποινή 
φυλακίσεως τεσσάρων (4) μηνών για τη γ) πράξη. Κατά σώρευση να επιβληθεί 
στον πρώτο κατηγορούμενο (Κ.) ποινή φυλακίσεως εννέα (9) μηνών η οποία να 
μετατραπεί σε χρηματική ποινή προς τέσσερα κόμμα σαράντα (4,40) ευρώ 
ημερησίως και της οποίας η εκτέλεση να ανασταλεί για τρία (3) έτη.  

2ος)α) ποινή φυλακίσεως τριών (3) μηνών για την α) πράξη, β) ποινή 
φυλακίσεως τεσσάρων (4) μηνών για τη β) πράξη και γ) ποινή φυλακίσεως 
πέντε (5) μηνών για τη γ) πράξη. Κατά σώρευση να επιβληθεί στον δεύτερο 
κατηγορούμενο (Π.) ποινή φυλακίσεως οκτώ (8) μηνών η οποία να μετατραπεί 
σε χρηματική ποινή προς τέσσερα κόμμα σαράντα (4,40) ευρώ ημερησίως και 
της οποίας η εκτέλεση να ανασταλεί για τρία (3) έτη.  
 

Οι  συνήγοροι των κατηγορουμένων, αφού έλαβαν το λόγο από τον 
Πρόεδρο, ζήτησαν να επιβληθεί στους κατηγορούμενους το ελάχιστο της 
εφεσίμου ποινής. 
 

Το ∆ικαστήριο, αφού διασκέφθηκε μυστικά στην έδρα του, με παρούσα 
τη Γραμματέα, κατάρτισε την απόφασή του, την οποία ο Πρόεδρος δημοσίευσε 
αμέσως και σε δημόσια συνεδρίαση και η οποία έχει ως εξής: 
 
   Επειδή οι πράξεις για τις οποίες κηρύχθηκαν ένοχοι οι κατηγορούμενοι 
προβλέπονται και τιμωρούνται από τα άρθρα: 213 παρ.1 ΣΠΚ, 12, 14, 16, 17, 
18 εδ.β’, 26 παρ. 1α’, 27, 79, 80, 82, 83, 84 παρ.1 και 2α’, 94, 99, 45, 330, 
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361παρ.1 ΠΚ, 59παρ.1 περ.α΄υπ.ββ και περ.β΄, 60 παρ.1 περ.α΄ ΣΠΚ, 582, 
597 ΚΠ∆, 3 Ν.663/77 και 134423/92  κοινή απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών και ∆ικαιοσύνης.        
 

Επειδή κατά τις διατάξεις του άρθρου 79 επ. ΠΚ, κατά την επιμέτρηση 
της ποινής, το ∆ικαστήριο λαμβάνει υπόψη του τόσο τη βαρύτητα του 
εγκλήματος, όσο και την προσωπικότητα του κατηγορουμένου, που κηρύχθηκε 
ένοχος. Για την εκτίμηση της βαρύτητας του εγκλήματος το ∆ικαστήριο 
αποβλέπει στη βλάβη που προξένησαν τα εγκλήματά του, ή τον κίνδυνο που 
προκάλεσε στη φύση, στο είδος και στο αντικείμενο των εγκλημάτων, καθώς 
επίσης, σε όλες τις περιστάσεις χρόνου, τόπου, μέσων και τρόπου που 
συνόδευαν την προπαρασκευή ή την εκτέλεσή του, καθώς και στην ένταση του 
δόλου του κατηγορουμένου. Κατά την εκτίμηση της προσωπικότητας του 
κατηγορουμένου το ∆ικαστήριο σταθμίζει ιδίως το βαθμό της εγκληματικής του 
διάθεσης που εκδήλωσε κατά την πράξη. Για να τον διαγνώσει με ακρίβεια 
εξετάζει τα αίτια που τον ώθησαν στην εκτέλεση του εγκλήματος, την αφορμή 
που του δόθηκε και το σκοπό που επεδίωξε, το χαρακτήρα του και το βαθμό 
ανάπτυξής του, τις ατομικές και κοινωνικές περιστάσεις και την προηγούμενη 
ζωή του, τη διαγωγή του κατά τη διάρκεια της πράξεως και μετά την πράξη, 
ιδίως τη μετάνοια που επέδειξε και την προθυμία του να επανορθώσει τις 
συνέπειες της πράξης, συνάμα δε και τους οικονομικούς του όρους. ‘Εχοντας 
όλα τα στοιχεία αυτά υπόψη το ∆ικαστήριο, δέχθηκε παμψηφεί ότι συντρέχουν 
οι ελαφρυντικές περιστάσεις του άρθρου 84παρ.2α’ΠΚ και κρίνει ότι πρέπει να 
επιβληθεί στους κατηγορουμένους : 1ος ) α) ποινή φυλακίσεως τριών (3) 
μηνών για την α)πράξη, β) ποινή φυλακίσεως οκτώ (8) μηνών για τη β) 
πράξη και γ) ποινή φυλακίσεως τεσσάρων (4) μηνών. 2ος) α) ποινή 
φυλακίσεως τριών (3) μηνών, β) ποινή φυλακίσεως τεσσάρων (4) μηνών 
και γ) ποινή φυλακίσεως πέντε (5) μηνών.  
 

Επειδή συντρέχει περίπτωση να εφαρμοστεί το άρθρο 94 ΠΚ και να 
επιβληθεί στον πρώτο κατηγορούμενο συνολική ποινή φυλακίσεως εννέα (9) 
μηνών και στο δεύτερο κατηγορούμενο συνολική ποινή φυλακίσεως 
οκτώ (8) μηνών. 

 
Επειδή η παραπάνω περιοριστική της ελευθερίας ποινή δεν υπερβαίνει 

το έτος, μετατρέπεται αυτοδίκαια από το νόμο σε χρηματική ποινή ή πρόστιμο. 
 
Επειδή το ∆ικαστήριο για την επιμέτρηση της χρηματικής ποινής 

λαμβάνει υπ’όψιν του την οικονομική κατάσταση του καταδικασμένου, η οποία 
είναι μέτρια, πρέπει να καθορίσει το ποσό της μετατροπής σε τέσσερα κόμμα 
σαράντα (4,40) ευρώ για κάθε μία ημέρα φυλάκισης. 

 
Επειδή κατά τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 99ΠΚ, αν 

κάποιος που δεν έχει καταδικαστεί αμετακλήτως για κακούργημα ή πλημμέλημα 
σε περιοριστική της ελευθερίας ποινή ανωτέρα των έξι (6) μηνών, καταδικαστεί 
σε τέτοια ποινή που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη, το ∆ικαστήριο με την 
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απόφασή του διατάσσει την αναστολή της ποινής για ορισμένο διάστημα που 
δεν μπορεί να είναι κατώτερο από τρία (3) και ανώτερο από πέντε (5) έτη. 

 
  Επειδή στην προκειμένη περίπτωση  ο παραπάνω κατηγορούμενος 

που κηρύχτηκε ένοχος δεν έχει μέχρι σήμερα καταδικαστεί αμετακλήτως για 
κακούργημα ή πλημμέλημα σε περιοριστική της ελευθερίας ποινή ανωτέρα των 
έξι (6) μηνών, σε μία μόνη ή με περισσότερες αποφάσεις που οι ποινές δεν 
υπερβαίνουν συνολικώς το ανωτέρω όριο, όπως αυτό προκύπτει από το 
ευρισκόμενο στη δικογραφία αντίγραφο του ποινικού μητρώου, το δικαστήριο 
κρίνει ομόφωνα ότι πρέπει να διαταχθεί η αναστολή εκτελέσεως της ποινής που 
θα του επιβληθεί για τρία (3) έτη. 
 
 
 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 
 

Καταδικάζει τον πρώτο κατηγορούμενο (Κ.) που κηρύχθηκε ένοχος σε 
α) ποινή φυλακίσεως τριών (3) μηνών, β) ποινή φυλακίσεως οκτώ (8) 
μηνών και γ) ποινή φυλακίσεως τεσσάρων (4) μηνών και τον δεύτερο 
κατηγορούμενο (ΠΑΝΤΑΖΗ) σε α) ποινή φυλακίσεως τριών (3) μηνών, β) 
ποινή φυλακίσεως τεσσάρων (4) μηνών και γ) ποινή φυλακίσεως πέντε 
(5) μηνών, καθώς και στα έξοδα της ποινικής διαδικασίας, το ποσό των οποίων 
ορίζει σε εβδομήντα τρία (73) ευρώ. 
   

Σωρεύει τις συντρέχουσες ως άνω περιοριστικές της ελευθερίας ποινές 
για τον πρώτο κατηγορούμενο επαυξάνει τη βαρύτερη εξ αυτών, ήτοι την ποινή 
φυλακίσεως οκτώ (8) μηνών που επιβλήθηκε για την πράξη της βιαιοπραγίας 
κατά κατωτέρου όχι κατά την υπηρεσία ή για λόγους που έχουν σχέση με αυτήν 
κατά συρροή (πρ.4), κατά ένα (1) μήνα από την ποινή φυλακίσεως τεσσάρων 
(4) μηνών που επιβλήθηκε για την πράξη της παράνομης βίας κατά συρροή 
(πρ.4) και τριών (3) μηνών που επιβλήθηκε για την πράξη της εξυβρίσεως 
ανωτέρου και ορίζει συνολική ποινή φυλακίσεως για τον πρώτο 
κατηγορούμενο (Κ.) εννέα (9) μηνών. 

 Σωρεύει τις συντρέχουσες ως άνω περιοριστικές της ελευθερίας ποινές 
για τον δεύτερο κατηγορούμενο επαυξάνει τη βαρύτερη εξ αυτών, ήτοι την 
ποινή φυλακίσεως πέντε (5) μηνών που επιβλήθηκε για την πράξη της 
παράνομης βίας κατά συρροή (πρ.5) κατά τρεις (3) μήνες από την ποινή 
φυλακίσεως τεσσάρων (4) μηνών που επιβλήθηκε για την πράξη της 
βιαιοπραγίας κατά ανωτέρου όχι κατά την υπηρεσία ή για λόγους που έχουν 
σχέση με αυτήν και τριών (3) μηνών που επιβλήθηκε για την πράξη της 
εξυβρίσεως ανωτέρου και ορίζει συνολική ποινή φυλακίσεως για τον 
δεύτερο κατηγορούμενο (Π.) οκτώ (8) μηνών. 
 

Μετατρέπει την περιοριστική της ελευθερίας ποινή που επιβλήθηκε 
στους δύο καταδικασθέντες σε χρηματική ποινή και καθορίζει το ποσό της 
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μετατροπής σε τέσσερα κόμμα σαράντα (4,40) ευρώ για κάθε ημέρα 
φυλακίσεως. 
 

∆ιατάσσει την αναστολή εκτελέσεως της επιβληθείσης ως άνω ποινής 
φυλακίσεως για τρία (3) έτη. 
 
   Κατόπιν, αφού ο Πρόεδρος δημοσίευσε την ίδια ημέρα στο ακροατήριο 
του ∆ικαστηρίου και σε δημόσια συνεδρίαση την πιο πάνω απόφαση, 
ειδοποίησε τους καταδικασθέντες ότι έχουν δικαίωμα από το νόμο να ασκήσουν 
κατά της αποφάσεως το ένδικο μέσον της εφέσεως σύμφωνα με τους ειδικούς 
ορισμούς γι αυτό. 
 
  Τέλος ο Πρόεδρος γνωστοποίησε στους καταδικασθέντες με ποιους 
όρους του δόθηκε η αναστολή εκτελέσεως της ποινής και τις συνέπειες σε 
περίπτωση παραβιάσεως των όρων αυτών. 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε αυθημερόν στο ακροατήριο 
του ∆ικαστηρίου. 
 
           Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
   

 
 
 
 
 
 
 

 


