
 
Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών 4870/1990 
  
Δικαστής: Γ. Πετράκης 
  
Δικηγόροι: Β. Μελάς, Αικ. Γκύλλη 
  
Από τις καταθέσεις των μαρτύρων Κ.Π. και Α.Λ., που εξετάσθηκαν στο ακροατήριο, 
από τις ένορκες βεβαιώσεις και τά άλλα έγγραφα, που προσκομίζουν οι διάδικοι, 
καθώς και από την προφορική και έγγραφη ανάπτυξη της υπόθεσης από τους 
πληρεξούσιους δικηγόρους τους πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα: Οι αιτούντες, οι 
οποίο είναι καθηγητές - φιλόλογοι, τον Μάρτιο του 1973, συνέγραψαν και εξέδωσαν 
λεξικό ρημάτων της αρχαίας ελληνικής γλώσσας με τον τίτλο "Λεξικό ρημάτων 
αρχαίας ελληνικής", προς χρήση, κυρίως, από τους μαθητές της μέσης εκπαιδεύσεως. 
  
Το έργο αυτό είναι πρωτότυπο. Η πρωτοτυπία που συνίσταται α) στην επιλογή των 
ρημάτων και την παράθεση των σχετικών δόκιμων τύπων με τους οποίους 
απαντώνται στα διάφορα πρωτότυπα κείμενα, β) στη διατύπωση αξιολόγησης και 
παρατηρήσεων κάτω από κάθε ρήμα σχετικών με τη σημασία και τους διαφόρους 
τύπους, γραμματικούς και συντακτικούς, καθώς και τις αμφιβολίες και διαφωνίες που 
υπάρχουν περί αυτών, γ) στην επιλεκτική παράθεση στοιχείων ετυμολογίας, όμοιων 
τύπων ομορρίζων κ.λπ. και δ) στην κατάρτιση και παράθεση πινάκων, που 
περιλαμβάνουν τους τύπους των ρημάτων στους διάφορους χρόνους και φωνές, με 
επιλογή εκείνων, που μπορούν να βοηθήσουν καλύτερα τον μαθητή. 
  
Βέβαια, τέτοια λεξικά με παρόμοια στοιχεία προϋπήρχαν του λεξικού των αιτούντων, 
όμως αυτοί δεν παρέθεσαν απλώς στο λεξικό τους τα στοιχεία αυτά αμετάβλητα, 
αλλά προέβησαν σε επιλογή και επεξεργασία αυτών και προσάρμοσαν και κατέταξαν 
αυτά σε δική τους σειρά, ανάλογα με την υπόλοιπη ύλη, έτσι ώστε να αποτελεί το 
όλο έργο νέα και πρωτότυπη εργασία, αποκλειστικό πνευματικό δημιούργημα των 
συγγραφέων. Επομένως, το ανωτέρω λεξικό αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία των 
αιτούντων, η οποία προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ν. 2387/1920. Κατά 
το έτος 1984, οι αιτούντες επανεξέδωσαν το πιο πάνω λεξικό τους στη δημοτική  
γλώσσα και με το μονοτονικό σύστημα, ώστε να ανταποκρίνεται στη γλωσσική 
εξέλιξη που μεσολάβησε. 
  
Στις αρχές του φθινοπώρου 1989, οι τρείς πρώτες από τους καθών εταιρείες 
εξέδωσαν και κυκλοφόρησαν όμοιο λεξικό ρημάτων με τον τίτλο "Λεξικό ρημάτων 
της αρχαίας ελληνικής γλώσσας", το οποίο συνέγραψε η τρίτη από αυτή σε 
συνεργασία με τον τέταρτο. Στο λεξικό, όμως, τούτο οι εν λόγω συγγραφείς 
περιέλαβαν πιστή σχεδόν αντιγραφή μεγάλων τμημάτων του λεξικού των αιτούντων, 
χωρίς την άδεια αυτών. 
  
Ειδικότερα η αντιγραφή αυτή αναφέρεται: 1) Στην παρατιθέμενη σημασία και τους 
τύπους διαφόρων ρημάτων, όπως βιβρώσκω, δυστυχώ, είκω, ειλέω, εκών - εκούσα - 
εκόν, θρύπτω, πρυμμάννυμι, κρύπτω, μείγνυμι, σχάζω, ταράττω, τάσσω, χάζω, 
χαίρω, ψεύδω, ψηφίζω κλπ. 2) Σε σχόλια και παρατηρήσεις, που επισημαίνονται στα 
δύο λεξικά τις λέξεις, αντίστοιχα, "προσέξτε", "προσέξτε", "προσοχή", καθώς και στην 
ετυμολογία, όπως στα ρήματα αποσιμόω, βαίνω, γράφω, γρύζω, διψήω, δυστυχώ, 
εγγυάω, εγείρω, εθελώ, είμί, ειργω, ελαύνω, εργάζομαι, έργομαι, έχω, ζέω, ζητέω,  
ηγούμαι, θάπτω, θύω, ίζω, ίημι, καίω, καλύπτω, λανθάνω, μέλω, μεμνήσκω, οίδα, 
όμνυμι, πίμπλημι, ρέω, ρήγνυμι, σκευάζω (στην περικοπή "ΣΥΝΘΕΤΑ"), συκοφαντώ, 
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τίθημι, φέρω, φυλάττω, χρήομαι (στην περικοπή "ΣΥΝΤΑΞΗ - ΣΗΜ."), κ.ά. γ) Στους 
πίνακες που μνημονεύουν τους τύπους των ρημάτων σε διάφορους χρόνους και 
φωνές. Συγκεκριμένα, στο επίμαχο λεξικό των καθών έχουν αντιγραφεί, περίπου οι 
190 από τους 200 πίνακες του λεξικού των αιτούντων, Η αντιγραφή των ανωτέρω 
τμημάτων του λεξικού των αιτούντων γίνεται περισσότερο φανερή και πειστική με τη  
χρησιμοποίηση από τους καθών όμοιων δηλωτικών σημείων σε πολλούς από τους 
παρατιθέμενους στο κείμενο και τους πίνακες τύπους των ρημάτων και την 
επανάληψη γραμματικών λαθών του έργου των αιτούντων, όπως η αναγραφή στον 
πίνακα του ρήματος "φημί" και στον παρατατικό χρόνο των τύπων της προστακτικής 
και του απαρέμφατου "φάσθω" και "φάσθαι", ενώ το ορθό είναι ότι ο παρατατικός 
δεν έχει προστακτική και απαρέμφατο, η εσφαλμένη διατύπωση στον πίνακα του 
ρήματος "ελίττω" του τύπου του σύνθετου μέσου ενεστώτος ως "(περι)ειλίττομαι", 
ενώ ο ορθός τύπος είναι "(περι)ελίττομαι", κ.ά. 
  
Οι ανωτέρω ενέργειες των καθών (να αντιγράψουν στο επίμαχο λεξικό τμήμα του 
λεξικού των αιτούντων και να εκδώσουν το έργο τούτο) αποτελούν προσβολή της 
πνευματικής ιδιοκτησίας των αιτούντων, η οποία εμπίπτει τη διάταξη του άρθρο. 9 
του ν. 2387/1920, που απαγορεύει την παράθεση μεγάλων αποσπασμάτων ή 
περικοπών από ξένα έργα μέσα σε κείμενο ίδιας συγγραφής. Τέλος, πιθανολογήθηκε 
η ύπαρξη επείγουσας περίπτωσης για την προστασία του παραπάνω δικαιώματος των 
αιτούντων, επειδή οι καθών εξακολουθούν να αναπαράγουν και να πωλούν το πιό 
πάνω λεξικό τους και εξαιτίας αυτού οι αιτούντες υφίστανται υλική και ηθική βλάβη. 
  
Επομένως, συντρέχει νόμιμη περίπτωση να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα για την 
εξασφάλιση του προσβαλλόμενου δικαιώματος των αιτούντων, ως τέτοια δε 
κρίνονται πλέον πρόσφορα αλλά και επαρκή, η προσωρινή απαγόρευση της 
αναπαραγωγής του επίμαχου λεξικού και της κυκλοφορίας των αδιάθετων αντιτύπων 
αυτού, που βρίσκονται στα χέρια των καθών, καθώς και η προσωρινή κατάσχεση των 
τελευταίων τούτων αντιτύπων, τα οποία θα εξακολουθήσουν οι καθών να τα 
κατέχουν ως μεσεγγυούχοι, με απειλή εναντίον των δύο τελευταίων καθών για την 
περίπτωση παραβιάσεως των ανωτέρω διατάξεων, προσωρινής κράτησης  1 μηνός 
και χρηματικής ποινής 50.000 δρχ. Έτσι, πρέπει η ένδικη αίτηση να γίνει εν μέρει 
δεκτή ως βάσιμη και κατ` ουσίαν. 
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