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ΑΠΟΦΑΣΗ 144/2022
ΑΡ. ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ: ΑΣΦΜ121/2022
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη δικαστή Ελένη
Λυμπεροπούλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του
στο Μεσολόγγι στις 2 Ιουνίου 2022 χωρίς τη
σύμπραξη γραμματέα για να δικάσει την επόμενη
υπόθεση μεταξύ:
ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Ιωάννη Παπαϊωαννίδη του
Πολυκάρπου και της Ελένης, κατοίκου Ναυπάκτου
και διαμένοντος στην Τ.Κ. Άνω Χώρας της Δ.Ε.
Αποδοτίας του Δήμου Ναυπακτίας (ΑΦΜ
301947696 ΔΟΥ Μεσολογγίου), που παραστάθηκε
δια της πληρεξουσίας του δικηγόρου Αγγελικής
Πάνου (ΔΣ Μεσολογγίου).
ΤΩΝ ΚΑΘ’ ΩΝ Η ΑΙΤΗΣΗ: 1) Ιερού Ναού Αγίας
Παρασκευής Άνω Χώρας Ναυπακτίας, ν.π.δ.δ. που
εδρεύει στην Τ.Κ. Άνω Χώρας της Δ.Ε. Αποδοτίας
του Δήμου Ναυπακτίας, νομίμως εκπροσωπούμενου
και 2) Γεωργίου Μούκα του Δημητρίου, κατοίκου
Πατρών, ως Προέδρου του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Άνω
Χώρας Ναυπακτίας, που παραστάθηκαν δια των
πληρεξουσίων τους δικηγόρων Αγγέλου Κορομπέλη (ΔΣ Αθηνών) και Βασιλικής Μασγάλα (ΔΣ
Μεσολογγίου).
Ο ΑIΤΩΝ ζητεί να γίνει δεκτή η από 10.5.2022
αίτησή του, που κατατέθηκε με αριθμό εκθέσεως
καταθέσεως ΑΣΦΜ121/2022 και προσδιορίστηκε
για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της
παρούσας.
ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ της υποθέσεως μετά
την εκφώνησή της από τη σειρά που ήταν γραμμένη
στο έκθεμα οι διάδικοι παραστάθηκαν όπως σημειώθηκε και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους
αφού ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους, ζήτησαν
να γίνουν δεκτοί αυτοί και όσα αναφέρονται στο
έγγραφο σημείωμα που κατέθεσαν.
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΤΗΚΕ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Από τη διάταξη του άρθρου 1003 ΑΚ συνάγεται
ότι η από ακίνητο εκπομπή θορύβου που παραβλάπτει σημαντικά τη χρήση άλλου ακινήτου από
τον κύριο αυτού, όπως μπορεί να συμβαίνει αν το
καθιστά ανθυγιεινό ή ακατάλληλο για κατοικία,
είναι πράξη παράνομη και γι’ αυτό δεν έχει υποχρέωση ο κύριος αυτός να την ανέχεται. Το παράνομο, όμως, αίρεται αν η εκπομπή προέρχεται
από χρήση συνηθισμένη για τα ακίνητα της περιοχής. Στην περίπτωση, μάλιστα, αυτή, ο κύριος
έχει υποχρέωση να ανέχεται την εν λόγω εκπομπή.
Εξάλλου, από τη διάταξη του άρθρου 57 παρ. 1
εδ. α’ ΑΚ συνάγεται ότι όποιος προσβάλλεται παράνομα στην προσωπικότητά του έχει δικαίωμα
να απαιτήσει από τον προσβολέα να μην επαναληφθεί η προσβολή στο μέλλον. Το παράνομο
της συμπεριφοράς του προσβολέα καθορίζεται

από άλλες διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου.
Έτσι, από την ανωτέρω διάταξη σε συνδυασμό με
εκείνες των άρθρων 1 και 3 α.ν. 2520/1940, 417
ΠΚ, υπ’ αριθ. 1023/2/37ια/1996 αστυνομική διάταξη
(μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας) συνάγεται ότι όποιος σε αστική περιοχή διατηρεί εγκαταστάσεις (που παράγουν θόρυβο) ή χρησιμοποιεί ηχητικά όργανα (μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και οι καμπάνες των κωδωνοστασίων
των εκκλησιών), εφόσον από τις εγκαταστάσεις
αυτές ή τα ηχητικά όργανα δημιουργούνται θόρυβοι
που προκαλούν ενόχληση σε ένοικο γειτονικού
ακινήτου ή παράγονται δημόσια θόρυβοι που διαταράσσουν την ησυχία των γειτόνων στις ώρες
κοινής ησυχίας, ενεργεί παράνομα. Περαιτέρω,
σε περίπτωση που με την ενόχληση ή διατάραξη
βλάπτεται η υγεία του άλλου, προσβάλλει συγχρόνως παράνομα και την προσωπικότητα τούτου.
Γι’ αυτό έχει απέναντί του την υποχρέωση να
παραλείψει και να μην επαναλάβει την προσβολή
στο μέλλον. Όταν, μάλιστα, προσβάλλεται η προσωπικότητα του γείτονα, δεν έχει ισχύ η υποχρέωση ανοχής (για εκπομπές από συνηθισμένη κ.λπ.
χρήση) που προβλέπει το άρθρο 1003 ΑΚ, διότι
πρόκειται για προσβολή διαφορετικών εννόμων
αγαθών (ΑΠ 718/2001 ΝοΒ 50.1097, ΜΠρΣπαρτ
40/2014 ΧρΙΔ 2016.354, ΜΠρΒολ 1214/2003 ΕλλΔνη 2004.601).
Στην προκειμένη περίπτωση ο αιτών ισχυρίζεται
ότι ο πρώτος των καθ’ ων η αίτηση Ιερός Ενοριακός
Ναός Αγίας Παρασκευής Άνω Χώρας Ναυπακτίας
διατηρεί εγκαταστάσεις ηλεκτρικού κωδωνοστασίου, που τις ρυθμίζει ο δεύτερος των καθ’ ων, ο
οποίος τυγχάνει εφημέριος του ναού και Πρόεδρος
του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου αυτού. Ότι έχει
ρυθμισθεί από ετών να κτυπά η καμπάνα του
ναού, όχι μόνο ως ειδοποίηση των πιστών για τις
τελούμενες ακολουθίες, αλλά και για τη σήμανση
των ωρών, μία φορά σε κάθε ημίωρο και στην αλλαγή κάθε ώρας τόσες φορές όσες και οι σημαινόμενες ώρες. Ότι αυτός (αιτών) διατηρεί τα τελευταία δύο έτη ξενοδοχειακή επιχείρηση εντός
της Τοπικής Κοινότητας Άνω Χώρας Ναυπακτίας,
που λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου
και βρίσκεται σε απόσταση περίπου 40 μέτρων
από τον άνω Ιερό Ναό. Ότι οι εκπομπές των ήχων
από τη λειτουργία του άνω κωδωνοστασίου, που
λειτουργεί ακόμη, και κατά τις ώρες κοινής ησυχίας,
πρωινές και βραδινές, είναι εξαιρετικές έντονες,
έτσι ώστε να διαταράσσεται τόσο η δική του
ηρεμία και ψυχική υγεία, όσο και των πελατών
της επιχείρησής του, οι οποίοι ενοχλούνται και
διαμαρτύρονται για τον θόρυβο από τη λειτουργία
του κωδωνοστασίου, καθόσον διακόπτεται κυρίως
ο ύπνος τους. Ότι για τους παραπάνω λόγους

προσβάλλεται παράνομα η προσωπικότητά του,
εφόσον διαταράσσεται η ψυχική του υγεία και
παρεμποδίζεται το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματός του και επικαλούμενος επικείμενο κίνδυνο από τη λειτουργία του άνω κωδωνοστασίου
για την υγεία του και την εύρυθμη λειτουργία της
επιχείρησής του, ζητεί να ληφθούν ασφαλιστικά
μέτρα για την προστασία της προσωπικότητάς
του, έτσι ώστε να παύσει στο μέλλον η παράνομη
προσβολή του, και ειδικότερα να υποχρεωθούν οι
καθ’ ων η αίτηση να μην λειτουργούν το ηλεκτρικό
κωδωνοστάσιο κατά τις ώρες κοινής ησυχίας,
όπως ειδικότερα εκτίθεται στην υπό κρίση αίτηση,
με απειλή χρηματικής ποινής χιλίων (1.000) ευρώ
σε βάρος των καθ’ ων και προσωπικής κράτησης
έως ενός (1) έτους σε βάρος του δευτέρου των
καθ’ ων για κάθε παράβαση της εκδοθησομένης
απόφασης και να επιβληθεί η δικαστική του δαπάνη
σε βάρος των καθ' ων. Με αυτό το περιεχόμενο
και αίτημα, η αίτηση αρμοδίως εισάγεται για να
συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου κατά
τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρο
686 επ. ΚΠολΔ), παραδεκτά δε ασκείται κατά του
πρώτου των καθ’ ων Ιερού Ναού, που τυγχάνει
ν.π.δ.δ., νόμιμα εκπροσωπούμενο, καθώς και κατά
του δευτέρου των καθ’ ων, σε βάρος του οποίου
ασκείται όχι ατομικά, αλλά υπό την ιδιότητά του
ως Προέδρου του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου
του εν λόγω ναού, ο οποίος κατά τα εκτιθέμενα
στην αίτηση είναι εφημέριος του Ιερού Ναού και
υπεύθυνος για τη ρύθμιση και λειτουργία του κωδωνοστασίου, παρά τα όσα αντίθετα ισχυρίζονται
οι καθ’ ων με το σημείωμά τους. Περαιτέρω, αυτή
είναι επαρκώς ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη
στις διατάξεις των άρθρων 57 παρ. 1 εδ. α ΑΚ, 1,
3 του α.ν. 2520/1940, στην Υγειονομική διάταξη
Α5/3010/14.8.1985 (ΦΕΚ Β’ 593) και στην υπ’
αριθμ. 1023/2/37ια/1996 αστυνομική διάταξη, που
ορίζει τα μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας,
εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 12 παρ.
3 εδάφιο β’ του Ν. 1481/1984 (Α - 152) «Οργανισμός
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» και εγκρίθηκε από
τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης στις 9.1.1996 (ΦΕΚ
15 Β’), όπως η παρ. 1 αντικαταστάθηκε από την
υπ' αριθμ. 1010/12/4-γ/2001 Απόφαση του Αρχηγού
Ελληνικής Αστυνομίας (Β’ 180), 68, 686 επ., 731,
732, 947 παρ. 1 και 176 ΚΠολΔ, ώστε πρέπει να
ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της
βασιμότητα.
Από την εκτίμηση των ενόρκων καταθέσεων
των μαρτύρων των διαδίκων Βασιλείου Μάτου
και Πολύκαρπου Τσατσάνη, που δόθηκαν στο
ακροατήριο, της υπ’ αριθμ. 568/1.6.2022 ένορκης
βεβαίωσης των μαρτύρων Δημητρίου Πατακόπουλου, Κωνσταντίνου Παπαϊωαννίδη και Αθανασίου
Συνέχεια στην 2η σελ.

Για καταθέσεις συνδρομών: EUROBANK GR6302600630000420101291735
Σούζας I. Βασ., Πετσίνης Αντ. του Φωτ. - Παρακαλούνται όσοι καταθέτουν χρήματα στο λογαριασμό να ειδοποιούν
κάποιο μέλος του Συλλόγου προκειμένου να αναγραφούν τα ονόματά τους στην εφημερίδα… ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ.
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ΑΠΟΦΑΣΗ 144/2022
ΑΡ. ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ: ΑΣΦΜ121/2022
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
Συνέχεια από την 1η σελ.

Μελίστα ενώπιον της Συμβολαιογράφου Ναυπάκτου
Δήμητρας Βογιατζή, που ελήφθη με επιμέλεια του
αιτούντος, της υπ’ αριθμ. 27784/1.6.2022 ένορκης
βεβαίωσης των μαρτύρων Νικολάου Μουστάκα,
Νικολάου Σούζα και Αθανασίου Ρέππα ενώπιον
του Συμβολαιογράφου Ναυπάκτου Αθανασίου Γουργουλέτη, που ελήφθη με επιμέλεια των καθ’ ων η
αίτηση και όλων των προσκομιζόμενων από τα
διάδικα μέρη εγγράφων, μεταξύ των οποίων και οι
προσκομιζόμενες φωτογραφίες, η γνησιότητα των
οποίων δεν αμφισβητήθηκε, πιθανολογούνται τα
ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Κατά τη
δεκαετία του 1930 ο πρώτος των καθ’ ων Ιερός
Ναός Αγίας Παρασκευής, που βρίσκεται εντός της
Άνω Χώρας Ναυπακτίας απέκτησε κωδωνοστάσιο,
το οποίο ήταν δωρεά εύπορου κατοίκου του χωριού.
Από ετών δε λειτουργεί στον ναό ηλεκτρικό πλέον
κωδωνοστάσιο, που ρυθμίστηκε να λειτουργεί για
δύο λόγους: Ο ένας ανάγεται στην καθημερινή
και κυριακάτικη λατρεία που κατά προορισμό τελείται στο ναό και προειδοποιεί κατά τα ειωθότα
στην ορθόδοξη λατρεία ότι θα γίνει κάποια ακολουθία ή επισημαίνει κάποιο σημείο της λατρείας,
που ήδη άρχισε και ο άλλος λόγος, για τον οποίο
ρυθμίσθηκε να χτυπάει, ανάγεται στη λειτουργία
του ωρολογίου του κωδωνοστασίου, που αποτελεί
και το ωρολόγιο του χωριού και δη ηχεί μία φορά
σε κάθε ημίωρο και στην αλλαγή κάθε ώρας τόσες
φορές, όσες και οι σημαινόμενες ώρες (1-12).
Ωστόσο η λειτουργία αυτή του κωδωνοστασίου
είναι συνεχής και αδιάκοπη καθ’ όλη τη διάρκεια
του εικοσιτετραώρου, ακόμη και κατά τις ώρες
κοινής ησυχίας, που έχουν καθοριστεί με την υπ’
αριθμ. 1023/2/37ια/1996 αστυνομική διάταξη (μέτρα
για την τήρηση της κοινής ησυχίας) για τη θερινή
περίοδο από 15.00-17.30 και από 23.00-07.00, ενώ
κατά τη χειμερινή περίοδο από 15.30-17.30 και
από 22.00- 07.30. Το γεγονός δε αυτό, ότι δηλαδή
λειτουργεί το κωδωνοστάσιο και κατά τις ώρες
κοινής ησυχίας, συνομολογούν οι καθ’ ων και βεβαίωσαν στο ακροατήριο οι μάρτυρες αποδείξεως
και ανταποδείξεως. Εντός της Κοινότητας της
Άνω Χώρας Ναυπακτίας ο αιτών διατηρεί τα τελευταία δύο έτη ξενοδοχειακή επιχείρηση με την
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επωνυμία «VILLAGE ΙΝΝ», η οποία στεγάζεται σε
μισθωμένο ακίνητο ιδιοκτησίας του Αθανασίου
Μελίστα, που βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη
των 100 μέτρων από τον εν λόγω Ιερό Ναό και
λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, καθόσον
η Άνω Χώρα είναι ένα από τα μεγαλύτερα χωριά
του Δήμου Ναυπακτίας και αποτελεί τα τελευταία
έτη τουριστικό προορισμό με αυξημένη τουριστική
κίνηση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Πιθανολογείται δε ότι οι εκπομπές ήχων από τη λειτουργία
του κωδωνοστασίου κατά τις ώρες κοινής ησυχίας
είναι έντονες, έτσι ώστε να προκαλείται ενόχληση
στον αιτούντα, που διαμένει εκεί μεγάλο χρονικό
διάστημα του έτους, όσο και στους πελάτες του
ξενοδοχείου, που διαμένουν στο κατάλυμα για
λίγες ημέρες και επιθυμούν να ξεκουραστούν και
να ηρεμήσουν εκεί τουλάχιστον κατά τις ώρες
της μεσημεριανής και βραδινής ανάπαυσης.
Σημειωτέον ότι αρκετοί πελάτες της εν λόγω
ξενοδοχειακής επιχείρησης ανήρτησαν κατά το
τελευταίο διάστημα πριν την άσκηση της υπό
κρίση αίτησης σχόλια σε διαδικτυακές εφαρμογές
περί της ενόχλησής τους εξαιτίας της λειτουργίας
του κωδωνοστασίου του χωριού κατά τις ώρες
της κοινής ησυχίας. Εξάλλου ήδη από το έτος
2003 η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος
έχει επισημάνει με το από 9.7.2003 εγκύκλιο σημείωμά της ότι πρέπει να ληφθεί η απαιτούμενη
πρόνοια για την διακοπή των χτύπων των κωδωνοστασίων των Ιερών Ναών κατά τις ώρες κοινής
ησυχίας και μάλιστα κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Επίσης και ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου
Βλασίου επισημαίνει στο από 10.6.2006 έγγραφό
του προς τους Εφημέριους της εν λόγω Ιεράς
Μητρόπολης, στην οποία υπάγεται ο καθ’ ου Ιερός
Ναός, ότι θα πρέπει να καταργηθεί ο κτύπος του
ρολογιού - καμπάνας κατά τις ώρες κοινής ησυχίας,
βραδινές και μεσημβρινές και προτρέπει το θέμα
αυτό να ρυθμιστεί κατάλληλα. Κατόπιν δε καταγγελίας - αναφοράς του αιτούντος για τη λειτουργία
του ωρολογίου του ηλεκτρικού κωδωνοστασίου
κατά τις ώρες κοινής ησυχίας ο Μητροπολίτης
Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιερόθεος απέστειλε
το από 4.2.2022 έγγραφό του προς τον Πρόεδρο
και τα Μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του
Ιερού Ναού της Άνω Χώρας, με το οποίο τους
προέτρεπε πατρικώς να συμμορφωθούν με το
ανωτέρω από 9.7.2003 εγκύκλιο σημείωμα της
Ιεράς Συνόδου και τα από 10.6.2006 και 13.8.2021
έγγραφά του περί διακοπής της λειτουργίας αυτού
κατά τις ώρες κοινής ησυχίας. Ωστόσο παρά τις
προτροπές και συστάσεις του άνω Μητροπολίτη
οι καθ’ ων συνέχισαν την αδιάκοπη λειτουργία
του κωδωνοστασίου καθ’ όλη τη διάρκεια του
εικοσιτετραώρου. Πιθανολογείται δε ότι οι εκπομπές
των ήχων του κωδωνοστασίου δεν είναι μέσα στα
ανεκτά όρια θορύβου εφόσον προκαλούνται σε
ώρες κοινής ησυχίας και είναι ικανοί να θεωρηθούν
ενοχλητικοί θόρυβοι, που μπορούν να επηρεάσουν
την υγεία του αιτούντος και των διαμενόντων
στην ξενοδοχειακή του επιχείρηση. Από τα ανωτέρω εκτεθέντα πιθανολογείται ότι διαταράσσεται
η ψυχική υγεία του αιτούντος και παρεμποδίζεται
το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματός του εξαιτίας της καθημερινής και αδιάκοπης λειτουργίας
του κωδωνοστασίου και κατά τις ώρες κοινής ησυχίας, με αποτέλεσμα να προσβάλλεται εύλογα η
προσωπικότητά του. Εξάλλου η διακοπή της λειτουργίας του κωδωνοστασίου κατά τις ώρες κοινής
ησυχίας δεν θα προκαλέσει ζημία στο ναό ή στους
κατοίκους του χωριού, εφόσον θα συνεχιστεί
κανονικά η λειτουργία του κατά τις λοιπές ώρες
της ημέρας, διατηρώντας έτσι την παράδοση της

ελληνικής επαρχίας. Μάλιστα πρέπει να ληφθεί
υπόψη ότι ο ήχος από τη σήμανση των ωρών στο
κωδωνοστάσιο κατά τις ώρες κοινής ησυχίας
μπορεί μεν να αποτελεί μια συνήθεια ετών για
τους κατοίκους της Άνω Χώρας, σημαντικός αριθμός
των οποίων επιθυμεί τη συνεχή σήμανση των
ωρών, όπως προκύπτει από υπογραφές που έχουν
συλλεγεί και προσκομίζονται στο Δικαστήριο, εν
προκειμένω όμως αντικειμενικά δεν είναι ανεκτός,
καθόσον πρόκειται για κρούση έντονη, ξαφνική
και επαναλαμβανόμενη τακτικά κατά τις ώρες
κοινής ησυχίας, που έρχεται σε αντίθεση με όσα
υπαγορεύει η υπ’ αριθμ. 1023/2/37ια/1996 αστυνομική διάταξη, στις επιταγές της οποίας οφείλουν
να συμμορφώνονται και οι καθ’ ων. Τούτο δε ουδόλως αναιρείται από τον ισχυρισμό των καθ' ων
ότι έχει επέλθει κατόπιν ενεργειών τους μείωση
της έντασης του ήχου κατά από τα ισχύοντα
ανεκτά όρια που είναι της τάξεως των 70 ντεσιμπέλ,
καθόσον πρόκειται για ξαφνικό και έντονο ήχο σε
ώρες κοινής ησυχίας και μάλιστα σε περιοχή,
όπου τις ώρες αυτές επικρατεί απόλυτη ησυχία.
Επίσης ο ισχυρισμός των καθ’ ων ότι οι κάτοικοι
του χωριού είναι εθισμένοι στους θορύβους αυτούς
από τη λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος και πολύ περισσότερο του κωδωνοστασίου, έτσι ώστε ουδείς εξ αυτών να προβεί
σε οιαδήποτε δικαστική ενέργεια για τη διακοπή
λειτουργίας του, και αληθής υποτιθέμενος δεν
καθιστά την άσκηση της ένδικης αξίωσης του αιτούντος καταχρηστική, παρά τα όσα αβάσιμα ισχυρίζονται οι καθ’ ων. Συνακόλουθα, εφόσον πιθανολογείται η επικαλούμενη από τον αιτούντα επείγουσα περίπτωση, διότι η ενόχληση σε βάρος του
είναι διαρκής και οξεία, με αποτέλεσμα να προσβάλλεται εύλογα η προσωπικότητά του κατά τα
άνω εκτεθέντα, πρέπει να γίνει δεκτή η υπό κρίση
αίτηση ως βάσιμη και κατ’ ουσίαν και να υποχρεωθούν προσωρινά οι καθ’ ων να απέχουν από τη
χρήση του ηλεκτρικού κωδωνοστασίου του πρώτου
των καθ’ ων ως ωρολογίου για τη σήμανση των
ωρών καθημερινά κατά τις ώρες κοινής ησυχίας,
κατά τα εκτιθέμενα στο διατακτικό, με την απειλή
χρηματικής ποινής σε βάρος εκάστου των καθ’ ων
για κάθε παράβαση της απόφασης. Τέλος τα δικαστικά έξοδα του αιτούντος πρέπει να επιβληθούν
σε βάρος των καθ’ ων λόγω της ήττας τους (άρθρα
176 ΚΠολΔ και 84 παρ. 2 α του Κώδικα Δικηγόρων
(ν. 4194/2013).
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.
ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.
ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ προσωρινά τους καθ’ ων να
απέχουν από τη χρήση του ηλεκτρικού κωδωνοστασίου του πρώτου των καθ’ ων ως ωρολογίου
για τη σήμανση των ωρών καθημερινά κατά τις
ώρες κοινής ησυχίας και δη κατά τη θερινή περίοδο
από 15.00-17.30 και από 23.00-07.00 και κατά τη
χειμερινή περίοδο από 15.30-17.30 και από 22.0007.30.
ΑΠΕΙΛΕΙ σε βάρος εκάστου των καθ’ ων και
υπέρ του αιτούντος για κάθε παράβαση της απόφασης χρηματική ποινή διακοσίων (200) ευρώ.
ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τους καθ’ ων στα δικαστικά
έξοδα του αιτούντος, τα οποία καθορίζει στο ποσό
των τριακοσίων (300) ευρώ.
ΚΡΙΘΗΚΕ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ και ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στο Μεσολόγγι στις 8 Ιουλίου 2022,
απόντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους
δικηγόρων.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟΪ
Ο Σύνδεσμός μας από την πρώτη
στιγμή που πληροφορήθηκε για το ρολόι
του χωριού μας αντέδρασε όπως φαίνεται στο παρακάτω κείμενο:
«Σύνδεσμος των Εξ Άνω-Κάτω Χώρας
Ναυπακτίας εν Αττική Διαμενόντων»
Εν Αθήναις, την 28-5-2022
Το Διοικητικό Συμβούλιο του «Συνδέσμου των Εξ Άνω-Κάτω Χώρας Ναυπακτίας εν Αττική διαμενόντων» συνεπικουρεί την προσπάθεια της Εκκλησιαστικής Επιτροπής του Ιερού Ναού Αγίας
Παρασκευής Άνω Χώρας Ναυπακτίας,
να συνεχιστεί η παράδοση λειτουργίας
του ρολογιού της Εκκλησίας, το οποίο
κτυπά καθ’ όλη την διάρκεια του 24ώρου
και αποτελεί μοναδικό παραδοσιακό
γεγονός, στη σημερινή εποχή της
τεχνολογίας.
Συγκεκριμένα:
- Το ρολόι της Εκκλησίας χτυπάει
ακατάπαυστα από τη δεκαετία του 1930
και ο ήχος του είναι απόλυτα συνδεδεμένος με την καθημερινότητα των
κατοίκων του χωριού μας.

- Ο ήχος του αντηχεί σε ολόκληρο
το χωριό και τα γύρω κτήματα των χωριανών και έχει καταστεί σημαντικό μέρος των παραδόσεων του χωριού μας.
- Ως πολιτιστικός Σύλλογος που
έχουμε σκοπό την προστασία των παραδόσεων του χωριού μας και την - από
γενιά σε γενιά - διάδοση των παραδόσεων αυτών, προσπαθούμε μέσα από
όλα τα λαογραφικά στοιχεία να διαδώσουμε τα ήθη και τα έθιμα, τις συνήθειες
αλλά και τους ήχους του χωριού μας,
ώστε και οι επερχόμενες γενιές να μάθουν όλα αυτά που το χαρακτηρίζουν.
- Το ρολόι είναι εμβληματικό λαογραφικό στοιχείο για το χωριό μας και
οποιαδήποτε προσπάθεια περιορισμού
των χτύπων του θα είναι οπισθοδρόμηση.
Για τον Πολιτιστικό Σύνδεσμο

ΣΚΕΨΕΙΣ ΧΩΡΙΑΝΩΝ ΜΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
Πραγματικά είναι άξιο απορίας το
σκεπτικό της απόφασης.
Το ότι «προσβάλλεται η προσωπικότητα και η ψυχική υγεία» από
«ηλεκτρικό κωδωνοστάσιο» πολύ με
ξεπερνάει..!
Εκτός αν υπάρχει γνωμάτευση από
ειδικό..! (για την ψυχική υγεία).
Επιπλέον είμαι πραγματικά περίεργη να δω πόσοι επισκέπτες του χωριού
μας έχουν “διαμαρτυρηθεί”, για το
θέμα αυτό (καλό θα ήταν να γνωρίζαμε
το ποιοι και πότε) και γιατί έως τώρα,
που ο συγκεκριμένος ξενώνας, όταν
ήταν υπό την λειτουργία του προηγούμενου ιδιοκτήτη, δεν φιλοξενούσε
τέτοιους επισκέπτες.
Στην περιοχή δραστηριοποιούνται
και άλλες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.
Σε αυτές οι φιλοξενούμενοι / και αντίστοιχα οι φιλοξενούντες, είναι και
πάλι άξιο απορίας και κατ’ επέκταση
επιστημονικής μελέτης, το πως δεν
έχουν έρθει αντιμέτωποι με τέτοιου
είδους προσβολές προσωπικότητας
και διαταραχές ψυχικής υγείας. Γιατί
επειδή επικρατεί ησυχία ο θόρυβος
(όσο και αν η απόσταση δεν είναι η
ίδια) είναι, με βάση το σκεπτικό της
απόφασης και των εναγόντων, ενοχλητικός ή όχι; Επιπλέον γιατί τόσα
χρόνια δεν υπήρξε διαμαρτυρία από
όσα σπίτια κατοικούνται και βρίσκονται
ακριβώς δίπλα στον ναό της Αγ. Παρασκευής;
Ειλικρινά δεν συντρέχουν, κατά
την άποψή μου, ουσιαστικοί λόγοι για
την προσφυγή στο δικαστήριο, την
στιγμή μάλιστα που μειώθηκε ο θόρυβος. Αντί όσοι δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στην περιοχή να φροντίσουν να κοινοποιούν στους επισκέπτες
του χωριού μας την ιστορία του (και
το ρολόι, που λειτουργεί από το 1930,

είναι ένα μέρος αυτής, όπως συνολικά
ο ναός της Αγ. Παρασκευής), δυστυχώς
προβαίνουν σε τέτοιες αψυχολόγητες,
ενέργειες, που τελικά το μόνο που
φέρνουν είναι μια διαμάχη, που τα
αποτελέσματά της μόνο ζημιά για το
χωριό κάνει…
Κατά την άποψή μου πάντα, θεωρώ
ότι είναι ντροπή την στιγμή που ερημώνουν τα χωριά μας, στον βωμό του
κέρδους, να παραγνωρίζεται, από κάποιους, η πλούσια ιστορία τους. Η
τουριστική ανάπτυξη σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αναιρεί ήθη, έθιμα, παραδόσεις και ιστορικά στοιχεία.
Το αντίθετο μάλιστα θα πρέπει να συμβάλει στη διατήρηση και την προβολή
τους στο μέγιστο δυνατό. Με την ευχή
να βρεθεί μια λύση που θα φέρει την
ηρεμία στο χωριό μας, ας μου επιτραπεί
να επισημάνω, το ότι οι δικαστικές
αποφάσεις, προφανώς, δεν «υποτάσσονται στις πλειοψηφίες, ούτε η δικαιοσύνη απονέμεται με βάση το κοινό
περί δικαίου αίσθημα, αλλά σύμφωνα
με το Σύνταγμα και τους νόμους…»,
αλλά από την άλλη δεν μπορώ να μην
αναρωτηθώ, τι είδους «μεταχείριση»
θα πρέπει να έχουν σε μια δημοκρατία,
οι 550 + υπογραφές συγχωριανών, οι
οποίες ζητούν την απρόσκοπτη συνέχιση λειτουργίας του ρολογιού της
Αγ. Παρασκευής.

Ιωάννα Ν. Σταυροπούλου
(Η Ιωάννα είναι κόρη της δασκάλας
μας στο Δημοτικό Βούλας Σφήκα)
Η προσωπικότητα του καθενός μας
δεν καθορίζεται από το χτύπο της
καμπάνας ενός ρολογιού, καθορίζεται
αποκλειστικά και μόνο από το ήθος
του.
Νίκος Μουστάκας

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Μία ευχαριστία που ανέβασε ο Άγγελος Κορομπέλης του Ιωάννη
στο facebook για τους Βασίλη Σούζα και Πάνο Τσουκαλά.
«Για μια ακόμη φορά αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω
δημόσια τον πρώην Δήμαρχο Βασίλη Σούζα και τον Πάνο Τσουκαλά,
οι οποίοι καθημερινά αποδεικνύουν με έργα και προσωπική εργασία
πόσο σημαντικοί και χρήσιμοι είναι για το χωριό και για τον κάθε
χωριανό χωριστά. Φροντίζουν άοκνα για την περιποίηση του χωριού
και την όμορφη εμφάνισή του τόσο στα μάτια των χωριανών όσο και
των επισκεπτών. Η σημερινή μου ευχαριστία συνδέεται άμεσα με την
εξακολουθητική προσφορά τους σε σχέση με την κηδεία της Μητέρας
μου. Τους προτρέπω να συνεχίσουν να είναι δοτικοί προς το χωριό
μας!!!».
Θα θέλαμε επίσης με τη σειρά μας σαν Σύνδεσμος των Απανταχού
Ανωχωριτών Ναυπακτίας να ευχαριστήσουμε τον πρώην Δήμαρχο
Βασίλη Σούζα και τον Πάνο Τσουκαλά, τόσο για τη δική τους προσωπική
συνεισφορά όσο και σαν μέλη της εκκλησιαστικής επιτροπής, για την
άοκνη και επί σειρά ετών ανιδιοτελή προσφορά τους στο χωριό μας.

ΤΟ ΡΟΛΟΪ ΕΓΙΝΕ ΜΟΙΡΟΛΟΪ
Θρυλική Λομποτινά
Τι σού ’μελλε να νιώσεις
Ένα ρολόι σού ’μεινε
Και τώρα χτυπά με δόσεις.
Ενενήντα χρόνια συναπτά
Ένα από τα ωραία δώρα
Του Σούλου η καμπάνα ρυθμικά
Χτυπάει για την ώρα.
Αυτός από διακόσμηση
Παλιά ήταν εργαλείο
Ξύπναγε τα λιανόπαιδα
Να πάνε στο σχολείο.
Δεν θα κάνω κριτική
Για όσους τους ενοχλεί
Ας το σκεφτούν καλύτερα
Κι ας μείνει ως εκεί.

Θα ήθελα να ρωτήσω την
κάθε δικαστική και νομική αρχή.
Εγώ του δημοτικού απόφοιτος
είμαι και έχω άγνοια από νομικά
αλλά καθημερινά ακούμε ότι οι
νόμοι απέναντι στον έλληνα πολίτη είναι ίδιοι και πρέπει να σεβόμαστε τα ωράρια σε ώρες ησυχίας με δικαστικές αποφάσεις.
Εγώ μένω σε κατοικημένη περιοχή, φορτηγά, επιβατικά αυτοκίνητα, μηχανάκια με κομμένες
εξατμίσεις ενοχλούν συνεχώς,
αλλά το παραβλέπω. Τα αεροπλάνα απογειώνονται και προσγειώνονται επί εικοσιτετραώρου
βάσεως πάνω από τα σπίτια και
τρίζουν σκεπές και τρομάζουν
τα μικρά στην κούνια. Η νομοθεσία σιωπά. Πού είναι η ισότητα
απέναντι στον πολίτη;
Με εκτίμηση
Ρέππας Λάμπρος
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Η

ΑΝΩ

ΧΩΡΑ

ΠΕΝΘΕΙ

Η φετινή Πασχαλιά στην Άνω Χώρα δεν ήταν όμορφη όπως άλλες χρονιές
γιατί ολόκληρη πενθεί για όλους αυτούς που χάθηκαν.
Ήταν αυτοί που μόλις φτάναμε στο χωριό πάντα μας υποδέχονταν με χαρά
και με μια ζεστή αγκαλιά. Όμως αυτή δυστυχώς είναι η διαδρομή της ζωής...
Ειδικά για
τον χαμό του
Τάκη και του
Μάκη τα λόγια
χάνουν την αξία
τους. Δύο νέοι
άνθρωποι, στηρίγματα του χωριού, δεν είναι
πια μαζί μας.
Όλοι αυτοί
όμως που χάθηκαν θα ζουν για πάντα στις καρδιές μας. Τους
ευχόμαστε καλό ταξίδι, ενώ στους συγγενείς
τους εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια.
Αποχαιρετούμε επίσης την αγαπημένη μας
αδελφή Παναγιώτα, μητέρα, γιαγιά που ευτύχησε
να δει πολλά εγγόνια και δισέγγονα. Ήταν στήριγμα για το χωριό μας και η απουσία της μας
ραγίζει την καρδιά.
Καλό σου ταξίδι αδελφή μας και εκεί που
πας θα βρεις μόνο αγαπημένα πρόσωπα. Μην
ξεχάσεις να τους φιλήσεις όλους για μας που
άφησες πίσω!

Ο Πρόεδρος Βασίλης Ι. Σούζας

ΘΑΝΑΤΟΙ
➢
➢
➢
➢

Στις 5-4-2022 απεβίωσε ο Δημήτρης (Τάκης) Πατούχας.
Στις 6-4-2022 απεβίωσε ο Θωμάς (Μάκης) Αντωνόπουλος.
Στις 12-4-2022 απεβίωσε η Τασία σύζ. Πολ. Καραδήμα.
Στις 4-5-2022 απεβίωσε η Παναγιώτα (Γιώτα) Ρέππα.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΥΡΩ

ΒΕΡΓΟΥ ΚΙΚΗ ....................................... 50
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ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
Αριθμός: 373/2022

ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Η Ειρηνοδίκης Αθηνών Ειρήνη Γεωργιάδου, την οποία
όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του
Ειρηνοδικείου Αθηνών

ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΕ ΥΠΟΨΗ
1. Την από 01.04.2022 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης
δικογράφου ΓΑΚ 25425/ ΕΑΚ 164/05.04.2022 αίτηση, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου Αθηνών, των: 1.
Βασιλείου Ιωάν. ΣΟΥΖΑ, κατοίκου Ηλιούπολης, οδός Αγαμέμνονος αρ. 11, 2. Αντωνίου Φωτ. ΠΕΤΣΙΝΗ, κατοίκου Κορυδαλλού, οδός Δήλου αρ. 10 και 3. Νικολάου Κωνστ. ΜΟΥΣΤΑΚΑ,
κατοίκου Αθηνών, επί της οδού Ανθέων αρ. 26, Ζωγράφου, οι
οποίοι ενεργούν υπό την ιδιότητά τους ως μελών της προσωρινής διοικήσεως του υπό σύσταση σωματείου με την επωνυμία
«Σύνδεσμος των απανταχού Άνω - Χωριτών Ναυπακτίας» και
τον διακριτικό τίτλο «Ο Έλατος», που εδρεύει στην Αθήνα και
ειδικότερα ο πρώτος των αιτούντων ως Πρόεδρος, ο δεύτερος
ως αντιπρόεδρος και ο τρίτος ως Γραμματέας, που υπογράφεται
από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Άγγελο Κορομπέλη
(ΑΜ/ΔΣΑ 8150) και με την οποία ζητούν την αναγνώριση του
εν λόγω σωματείου, η οποία (αίτηση) παραδεκτά και αρμόδια
απευθύνεται ενώπιον της Δικαστή του Δικαστηρίου τούτου,
στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η έδρα του υπό σύσταση
σωματείου (άρθρο 81 ΑΚ) κατά τη διαδικασία της εκούσιας
δικαιοδοσίας (άρθρα 739, 740 παρ. 1 ΚΠολΔ, 787 παρ. 1 του
ιδίου Κώδικα και 121 ΕισΝΑΚ) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη
στις διατάξεις των άρθρων 12 του Συντάγματος, 9, 10 και 11
της από 4-11-1950 «Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου» (που κυρώθηκε από τη Χώρα μας με το
Ν.2329/1953, καταγγέλθηκε στις 12-12-1969 και κυρώθηκε
πάλι με το Ν.Δ. 53/1974), 78 επ. ΑΚ.
2. Την από 01.02.2022 ιδρυτική πράξη του υπό σύσταση
σωματείου που υπογράφεται από τα είκοσι τρία (23) ιδρυτικά
του μέλη.
3. Το από 01.02.2022 πρακτικό εκλογής προσωρινής διοίκησης του υπό σύσταση σωματείου που υπογράφεται από τα
είκοσι τρία (23) ιδρυτικά του μέλη.
4. Τον πίνακα των μελών της τριμελούς προσωρινής διοικούσας επιτροπής του υπό σύσταση σωματείου.
5. Το από 01.02.2022 καταστατικό του υπό ίδρυση σωματείου,
το οποίο φέρει χρονολογία και αποτελείται από είκοσι έξι
(26) άρθρα, υπογράφεται στο σύνολό του από τα ως άνω
ιδρυτικά μέλη και περιέχει όλα τα στοιχεία που προβλέπονται,
με ποινή ακυρότητας, από τη διάταξη του άρθρου 80 ΑΚ.
Εφόσον επομένως, νομότυπα, σύμφωνα με τη διάταξη του
άρθρου 79 του ΑΚ, προσκομίζονται τα ανωτέρω έγγραφα και
ο σκοπός του υπό ίδρυση σωματείου δεν είναι κερδοσκοπικός
ούτε αντίκειται στους ισχύοντες νόμους, την ηθική και τη δημόσια τάξη, θα πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση ως βάσιμη και
στην ουσία της και να διαταχθούν όσα ορίζονται στο άρθρο
81 παρ. 1 του ΑΚ, σε συνδυασμό με το άρθρο 11 παρ. 2 του
ν.δ. 4114/1960 «Κώδικας περί Ταμείου Νομικών», κατά τα
ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.
ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ το από 01.02.2022 καταστατικό του σωματείου
με την επωνυμία «Σύνδεσμος των απανταχού Άνω - Χωριτών
Ναυπακτίας» και τον διακριτικό τίτλο «Ο Έλατος», που εδρεύει
στην Αθήνα.
ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ: 1) τη δημοσίευση περίληψης σε μία ημερήσια
εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα, καθώς και στο Δελτίο
Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα
Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ) - Τομέα Ασφάλισης Νομικών (TAN),
η οποία πρέπει να περιέχει τα ουσιώδη στοιχεία των διατάξεων
του από 01.02.2022 καταστατικού του ως άνω σωματείου και
2) την εγγραφή του ανωτέρω σωματείου στο δημόσιο βιβλίο
σωματείων, που τηρείται στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
Εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα στις 24.06.2022.
Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (για τη δημοσίευση)
Μαρία Μπαλάσκα

