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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Με πρόσφατη απόφαση του το Μονοµελές Πρωτοδικείο Φλώρινας 
απέρριψε την αίτηση αναγνώρισης 

της «Στέγης Μακεδονικού Πολιτισµού» 
 

Η καινούργια απόρριψη από το Μονοµελές Πρωτοδικείο της Φλώρινας της αίτησης 
για αναγνώριση της «Στέγης Μακεδονικού Πολιτισµού», απέδειξε χειροπιαστά τον 
αντιδραστικό ρόλο όχι µόνο των δικαστηρίων αλλά και του δικηγορικού συλλόγου της 
Φλώρινας, ρόλος ο οποίος ασκείται συνεχώς από το 1990.  
 

Παρόµοιο φαινόµενο ζήσαµε πρόσφατα µε την παρεµπόδιση του συνεδρίου 
του µειονοτικού κόµµατος «Ουράνιο Τόξο», παρεµπόδιση η οποία κατέδειξε ότι τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα στην Ελλάδα εντάσσονται στην πλήρη και αποκλειστική 
αρµοδιότητα των εθνικιστών.  

 
Ο επίδραση που, εκ των πραγµάτων, φαίνεται να ασκούν οι εθνικιστές σε 

πολλούς τοµείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και των επαγγελµατικών συλλόγων, όπως 
για παράδειγµα ο ∆ικηγορικός Σύλλογος Φλώρινας, είχε ως αποτέλεσµα ότι για δύο 
περίπου χρόνια κανένα µέλος του τελευταίου δεν τολµούσε να αναλάβει την υποβολή 
της αίτησης.  

 
Η στάση του ∆ικηγορικού Συλλόγου της Φλώρινας µαζί µε την απορριπτική 

απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου της Φλώρινας αποτελούν ωµή καταπάτηση 
του Ελληνικού Συντάγµατος, το οποίο διασφαλίζει στους πολίτες της χώρας µας το 
δικαίωµα του συνεταιρίζεσθαι.  

 
Ταυτόχρονα πολύ πιο ανησυχητικό είναι ότι διαπιστώνεται καταπάτηση των 
αποφάσεων του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων του 
Στρασβούργου, το οποίο καταδίκασε προ διετίας την Ελλάδα για παραβίαση της 
Ευρωπαϊκής Σύµβασης Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, σε σχέση µε προηγούµενη 
άρνηση των ελληνικών δικαστηρίων να αναγνωρίσουν την «Στέγη Μακεδονικού 
Πολιτισµού».  
 

Αναπόφευκτη συνέπεια της κυριαρχίας των εθνικιστών είναι ότι οι από αυτούς 
επηρεαζόµενοι θεσµοί παρανοµούν ατιµώρητοι, ταυτόχρονα δε οι κάτοικοι αυτής της 
χώρας είναι εγκαταλειµµένοι στο έλεος του εθνικιστικού παρακράτους. Όποιος τολµά 
να ασκήσει τα δικαιώµατα που του παρέχει το Σύνταγµα χαρακτηρίζεται παράνοµος, 
εχθρός του έθνους, της πατρίδας, πράκτορας ξένων χωρών κλπ. 



 

 

 
Αυτοί, που υπερασπίζονται το Σύνταγµα και τους νόµους που διασφαλίζουν τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα, οδηγούνται στα δικαστήρια και καταδικάζονται, όπως 
αποδεικνύουν οι τόσες καταδίκες των υποστηρικτών των δικαιωµάτων των 
µειονοτήτων.  
 

Αυτό το κράτος του ζόφου, όπως άνετα θα µπορούσε να χαρακτηριστεί το 
Ελληνικό κράτος, στα ζητήµατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων, όχι µόνο βιάζει κάθε 
πολιτιστική προσπάθεια, όπως αυτή της εθνικά Μακεδονικής Μειονότητας όταν δεν 
εντάσσεται στους στόχους της εθνικιστικής προπαγάνδας, αλλά κατασπαταλά τα 
λεφτά των φορολογουµένων οργανώνοντας «Πολιτιστικές Ολυµπιάδες».  

 
Στην καθ’ηµέρα πράξη, απουσιάζει και ο στοιχειώδης πολιτισµός, την θέση του 
οποίου καταλαµβάνει η προπαγάνδα υπέρ της ανώτερης φυλής των δήθεν 
απόγονων των αρχαίων Ελλήνων και της κρατικής θρησκείας, δηλ. της Ορθοδοξίας 
(του χειρότερου, ιστορικά, εχθρού του πολιτισµού των αρχαίων Ελλήνων).  
 
 Η Αντιεθνικιστική Κίνηση κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, ότι µπροστά στην σαφώς 
διαγραφόµενη προοπτική διοργάνωσης των Ολυµπιακών Αγώνων στην Αθήνα, µε 
µία συνεχώς αυξανόµενη κυριαρχία της εθνικιστικής επιθετικότητας, η χώρα µας 
κινδυνεύει να µας θυµίσει τους Ολυµπιακούς Αγώνες του 1936.  
 
Η Συντονιστική Επιτροπή  
 
Αθήνα 17-1-2004 
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