
 

 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  243/2003 

Αριθµός κατάθεσης αίτησης 78/25-6-2003 
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

∆ιαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας 
 

 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την ∆ικαστή Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, 
Πρωτοδίκη, που ορίσθηκε από την Πρόεδρο Πρωτοδικών του 
Πρωτοδικείου Φλώρινας και από την Γραµµατέα ∆έσποινα Μήσσια. 
 
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕ δηµόσια στο ακροατήριό του στη Φλώρινα την 25η  
Σεπτεµβρίου 2003 για να δικάσει την από 24-7-2003 αίτηση, µε 
Αντικείµενο την αναγνώριση σωµατείου. 
 
ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ: 1)Πέτρου ∆ήµτση του Κυριάκου, 2) Ιωάννη 
Γκότση του Αθανασίου, 3)Παναγιώτη Αναστασιάδη του Ιωάννη, 4) 
Γεωργίας Πετροπούλου του Αλέξανδρου, 5)Ελευθέριου Μάντζα του  
Βασιλείου, 6) Πέτρου Βασιλείαδη του Μιχαήλ και 7) Ηλία 
∆αφόπουλου Του Γεωργίου, απάντων κατοίκων Φλώρινας, ως 
µελών της  προσωρινής διοίκησης του υπό αναγνώριση σωµατείου 
µε την επωνυµία «ΣΤΕΓΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ», που 
εδρεύει στη Φλώρινα, εκ των οποίων, οι µεν πρώτος, δεύτερος, 
πέµπτος και έβδοµος των αιτούντων παραστάθηκαν δια, οι δε 
λοιποί µετά, του πληρεξουσίου δικηγόρου τους Ανδρέα Ιωάννου 
(∆.Σ. Φλώρινας), ο οποίος κατέθεσε προτάσεις. 
   
ΚΑΤΑ τη συζήτηση της υποθέσεως ο πληρεξούσιος δικηγόρος των 
Αιτούντων ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα  αναφέρονται στα πρακτικά 
και στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσε. 

 
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ∆ΙΚΟΓΡΑΦΙΑ 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 
 

  Κατά το άρθρο 11 της από 4-11-1950 Συµβάσεως της Ρώµης «δια 
την προάσπιση των δικαιωµάτων του ανθρώπου και των 
θεµελιωδών ελευθεριών», η οποία κυρώθηκε µε το ν.δ. 53/74 «παν 
πρόσωπον έχει δικαίωµα εις την ελευθερία του συνέρχεσθαι 
ειρηνικώς και εις την ελευθερία συνεταιρισµού 
συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος ιδρύσεως µετ’ άλλων 
συνδικάτων και προσχωρήσεως εις συνδικάτα επί σκοπώ 
προασπίσεως των συµφερόντών του. Η άσκηση των δικαιωµάτων 
τούτων δεν επιτρέπεται να υπαχθεί σε έτερους περιορισµούς πέραν 
των υπό του νόµου προβλεποµένων και αποτελούντων αναγκαία 
µέτρα εν δηµοκρατική κοινωνία, δια την εθνική ασφάλεια, την 
δηµόσια ασφάλεια ….. ή την προστασία των δικαιωµάτων και των 
ελευθεριών τρίτων». Από τη διάταξη αυτή, η οποία σύµφωνα µε το 
άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγµατος, αποτελεί αναπόσπαστο µέρος 
του εθνικού δικαίου και υπερισχύει κάθε αντίθετης διάταξης νόµου, 
σε συνδυασµό µε εκείνες των άρθρων 78 επ. και 12 παρ. 1 και 2 
του Συντάγµατος, συνάγεται ότι η σωµατειακή ελευθερία, ήτοι το 
δικαίωµα των πολιτών να συνιστούν µη κερδοσκοπικά σωµατεία ή 
να είναι µέλη τούτων, µπορεί να περιορισθεί, µε τη µορφή της µη 
αναγνώρισης µε δικαστική απόφαση, εκτός από  άλλες 



 

 

περιπτώσεις, και όταν ο σκοπός του σωµατείου αντίκειται στη 
δηµόσια τάξη, υπό την έννοια ότι η µη αναγνώριση για τους λόγους 
αυτούς, επιβάλλεται σε µία δηµοκρατική κοινωνία ως αναγκαίο 
µέτρο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την εξυπηρέτηση της 
εθνικής ή δηµόσιας ασφάλειας (ΑΠ 1530/2000 ΕΛΛ∆ωη 42/441). 
Στην προκείµενη περίπτωση, µε την υπό κρίση αίτησή τους οι 
αιτούντες ζητούν να αναγνωρισθεί και να εγγραφεί στο δηµόσιο 
βιβλίο σωµατείων που τηρείται στο ∆ικαστήριο αυτό, το υπό 
σύσταση σωµατείο µε την επωνυµία «ΣΤΕΓΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ», εδρεύει στη Φλώρινα. Η υπό κρίση αίτηση αρµόδια 
και παραδεκτά εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του  
∆ικαστηρίου κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας (άρθρα 
739, 740 επ. και 787 ΚΠολ∆) και είναι νόµιµη στηριζόµενη στις 
διατάξεις των άρθρων που προαναφέρθηκαν. Πρέπει, εποµένως, να 
ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσία, δεδοµένου ότι, όπως προκύπτει 
απο την µε αρ. 13608/14-7-2003 έκθεση επίδοσης της δικαστικής 
επιµελήτριας του Πρωτοδικείου Φλώρινας Ζαχαρίας Χρυσαφίδου, 
που προσκοµίζουν και επικαλούνται οι αιτούντες, αντίγραφο της 
υπό κρίση αίτησης µε σηµείωση για τον προσδιορισµό της 
δικασίµου, επιδόθηκε νοµότυπα προς τον Εισαγγελέα Φλώρινας, 
του οποίου διατάχθηκε η κλήτευση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 748 Κπολ∆. 
Οι αιτούντες νοµότυπα, σύµφωνα µε το άρθρο 79 ΑΚ προσκοµίζουν 
τα ακόλουθα έγγραφα: 1) το από 19-6-2003 πρακτικό ίδρυσης του 
σωµατείου, που υπογράφεται σύµφωνα µε το νόµο από τα 94 
ιδρυτικά µέλη, καθώς και πίνακα των µελών της προσωρινής 
διοίκησής του, που επιλέχθηκαν από τους ιδρυτές του, 2) το από 
19-6-2003 καταστατικό του υπό σύσταση σωµατείου, που 
αποτελείται από 25 άρθρα, φέρει χρονολογία, υπογράφεται νόµιµα 
από τα ιδρυτικά του µέλη και περιέχει όλα τα στοιχεία που 
προβλέπονται µε ποινή ακυρότητας από τη διάταξή του άρθρου 80 
ΑΚ. Περαιτέρω, ο σκοπός του σωµατείου κατά το καταστατικό του, 
µεταξύ άλλων, είναι: η διάσωση και διάδοση του Μακεδονικού 
πολιτισµού και η διατήρηση και καλλιέργεια της Μακεδονικής 
γλώσσας – MACEDONCKI. Από την ως άνω όµως ασαφή 
διατύπωση του καταστατικού, προκαλείται σύγχυση αναφορικά µε 
τη σωµατειακή δράση. Ειδικότερα, µε την προσδιοριστική του προς 
διάδοση πολιτισµού λέξη «Μακεδονικός», παρουσιάζεται ο 
τελευταίος ως ιδιαίτερος και αυτοτελής, έτσι ώστε δεν καθίσταται 
σαφές, εάν η χρήση του όρου γίνεται µε την ιστορική του έννοια και 
δη ως ενός αναπόσπαστου τµήµατος του ελληνικού πολιτισµού µε 
τις κατά τόπο ιδιαιτερότητές του, ή µε τη γεωγραφική του έννοια, 
οπότε και δεν προσδιορίζεται, σε ποιο τµήµα της ευρύτερης 
περιοχής της Μακεδονίας αναφέρεται, όπως το εδαφικό καθεστώς 
της διαµορφώθηκε, µετά τους βαλκανικούς πολέµους. Η ασάφεια 
αυτή, όχι µόνο δεν αίρεται από την επωνυµία του σωµατείου, που 
εµµένει στην αδιάκριτη χρήση αυτού του όρου, αλλά επιτείνεται και 
από τη σύνδεση του πολιτισµού αυτού µε µία ανύπαρκτη γλώσσα, 
που φέρεται ως «Μακεδονική», παρότι στο γεωγραφικό διαµέρισµα 
της Μακεδονίας οµιλείται η ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεσε ένα µικρό 
µέρος του πληθυσµού, που οµιλεί παράλληλα ένα σλαβικό κατά 
βάση ιδίωµα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η προκαλούµενη, από την 
γενική αναφορά στους όρους Μακεδονία – ικος, αδιακρίτως 
γεωγραφικής ή ιστορικής σηµασίας, σύγχυση, τόσο  στα κράτη µε τα 
οποία θα συναλλαχθεί το σωµατείο, ενόψει της πραγµάτωσης του 



 

 

σκοπού του µέσω διαβηµάτων και συνεργασιών µε αυτά, όσο και 
στους ενδιαφερόµενους να συµµετάσχουν αποδεχόµενοι το σκοπό 
αυτό, ενέχει άµεσο κίνδυνο για τη δηµόσια τάξη, επιπροσθέτως δε, 
δίνει το έναυσµα προς εκµετάλλευση, από εξωτερικούς παράγοντες 
που κατά καιρούς προσπάθησαν ανεπιτυχώς, για τη δηµιουργία 
ιστορικά ανύπαρκτου «µακεδονικού έθνους». Πρέπει, εποµένως, 
σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν στην αρχή της παρούσας, η υπό 
κρίση αίτηση να απορριφθεί. 
 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 
 
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αίτηση. 
ΚΡΙΘΗΚΕ,  αποφασίσθηκε και δηµοσιεύθηκε στο ακροατήριό του, 
σε έκτακτη δηµόσια συνεδρίαση στη Φλώρινα την 19η ∆εκεµβρίου 
2003. 
 
 
Η ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΗΣ                             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
                                                         (για τη δηµοσίευση) 
 
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)                                    (ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 
  

 
 
 
 
 
 


