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Η νοµιµοφανής τροµοκρατία ενός ακροδεξιού
Βουλευτή του κόµµατος της Νέας ∆ηµοκρατίας
Την 19η Σεπτεµβρίου του 2001 είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω στην
Αθήνα την δίκη του βλάχικης καταγωγής πολιτικού µηχανικού κυρίου Σωτήρη
Μπλέτσα ο οποίος, µετά από µήνυση του ακροδεξιού βουλευτή του κόµµατος της
Νέας ∆ηµοκρατίας κυρίου Ευγένιου Χαϊτίδη, είχε καταδικαστεί πρωτοδίκως σε 15
µήνες φυλακή και 500.000 δραχµές πρόστιµο, επειδή το 1995 στο αντάµωµα των
Βλάχων της Νάουσας, µοίρασε ένα φυλλάδιο της EBLUL, οργάνου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την προστασία των ολιγότερο χρησιµοποιουµένων γλωσσών στις χώρες
µέλη της. Στο εν λόγω φυλλάδιο αναφέρονταν σχετικά µε την Ελλάδα συν τοις άλλοις
και η ύπαρξη της βλάχικης γλώσσας.
Στην δίκη παρίστατο ως επίσηµος παρατηρητής o πρόεδρος του ιταλικού
παραρτήµατος της EBLUL καθηγητής κύριος Domenico Morelli, παρόντες ήταν ο
βουλευτής Φλωρίνης του ΠΑΣΟΚ κύριος Γεώργιος Λιάνης, βουλευτές του
Συνασπισµού, όπως και διάφοροι διακεκριµένοι δηµοσιογράφοι.
Προσωπικά παρακολούθησα την δίκη ως φίλος και κατά κάποιο τρόπο ως
ανεπίσηµος παρατηρητής του µειονοτικού Κόµµατος του Ευρωκοινοβουλίου ΕΦΑ
(Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συµµαχία). Τόσο σε προηγούµενα στάδια της δικαστικής
περιπέτειας του κυρίου Μπλέτσα, όσο και κατά την εκδίκαση της έφεσής του τον
Ιούλιο και την 21 Σεπτεµβρίου του 2001 ο κύριος Χαϊτίδης εφάρµοσε την νοµότυπο
τακτική της απουσίας του στην δικαστική αίθουσα, καλυπτόµενος από την
βουλευτική του ασυλία.
Η συµπεριφορά του ακροδεξιού αυτού βουλευτού της Νέας ∆ηµοκρατίας έχει
προφανέστατα ένα σκοπό, την ψυχολογική και οικονοµική ταλαιπωρία του κυρίου
Μπλέτσα, η οποία κατά την προσωπική µου γνώµη λαµβάνει έµµεσα την µορφή
πολιτικής τροµοκρατίας, θέλοντας να παραδειγµατίσει εκείνους τους βλάχικης
καταγωγής Έλληνες υπηκόους, οι οποίοι παρά το ότι δηλώνουν ελληνική εθνική
συνείδηση, όπως έκανε ο κύριος Μπλέτσας, επιµένουν στην διατήρηση της µητρικής
τους γλώσσας.
Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί η εξαίρετος συµπεριφορά του
βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κυρίου Γιώργου Λιάνη κατά την διάρκεια της δίκης και η
θετική παρουσία βουλευτών του Συνασπισµού.
Εύχοµαι οι βλάχικης καταγωγής ψηφοφόροι, οι οποίοι επιθυµούν την
διατήρηση της µητρικής τους γλώσσας, να θυµηθούν στις επόµενες εκλογές τη
συµπεριφορά του κυρίου Ευγένιου Χαϊτίδη βουλευτή της Νέας ∆ηµοκρατίας του
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νοµού Σερρών. Θα ήταν ευχής έργον εάν το κόµµα της Νέας ∆ηµοκρατίας σεβόµενο
τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα, όπως διακηρύττει στο πρόγραµµα του, αποστασιοποιηθεί
δηµόσια από τις πράξεις του βουλευτή του.
∆ρ. Γεώργιος Νακρατζάς
Με αφορµή την πρωτόδικη καταδίκη του Σωτήρη Μπλέτσα το Ο.Τ. εξέδωσε
την παρακάτω ανακοίνωση την οποία αρνήθηκαν να δηµοσιεύσουν κατά την
πάγια τακτική τους τα ελληνικά ΜΜΕ.
∆EΛTIO TYΠOY
Στις 02.02.2001 το τριµελές ∆ικαστήριο των Aθηνών καταδίκασε σε 15
µήνες φυλάκιση και 500.000δρχ. πρόστιµο τον Σωτήριο Mπλέτσα τέως πρόεδρο του
Συλλόγου Aρωµουνικού Πολιτισµού για “διασπορά ψευδών ειδήσεων” ( άρθρο 191
του Π.K.). H παραπάνω απόφαση στηρίχθηκε στο Kλητήριο Θέσπισµα του
Eισαγγελέα Πληµµελειοδικών Aθηνών, µετά από µήνυση που υπέβαλε ο βουλευτής
N.∆.- Σερρών Eυγένιος Xαϊτίδης, στο οποίο µεταξύ άλλων αναφέρεται πως,”… την
1.7.95 διέσπειρε µε τον πιο κάτω τρόπο ψευδείς φήµες ικανές να επιφέρουν ανησυχίες
στους πολίτες και ειδικότερα, σε πολιτιστική εκδήλωση των Bλάχων στη Nάουσα,
διένειµε στους παρευρισκόµενους το φυλλάδιο χάρτη στην αγγλική γλώσσα το οποίο
γνώριζε ότι ανέφερε ψευδώς ότι στην Eλλάδα πέραν της ελληνικής γλώσσας οµιλούνται
σε µικρότερη έκταση και άλλες (5) γλώσσες…”. Πρέπει να αναφερθεί πως στο
“φυλλάδιο”, έκδοση του Γραφείου Λιγότερο ∆ιαδεδοµένων Γλωσσών της Eυρώπης
(ηµιεπίσηµο όργανο της Eυρωπαϊκής Ένωσης), αναφέρονταν και η βλάχικη
(αρωµουνική) γλώσσα ως λιγότερο διαδεδοµένη γλώσσα στην Eλλάδα.
Για το ζήτηµα της καταδίκης του Σ. Mπλέτσα ήδη κατατέθηκε επερώτηση
στην Eυρωπαϊκή Eπιτροπή (07.02.2001) από τους Eυρωβουλευτές κ. Euring Wyn και
Gorka Knorr της οµάδας EYPΩΠAΪKH EΛEYΘEPH ΣYMMAXIA / ΠPAΣINOI
στην οποία ισότιµα συµµετέχει ως µέλος εδώ και τρεις µήνες και το Oυράνιο Tόξο.
∆εν πέρασε πολύς καιρός (Oκτώβριος 1998) που 4 µέλη του Oυράνιου Tόξου
δικάστηκαν επειδή χρησιµοποίησαν δηµόσια τη µακεδονική γλώσσα. ∆υστυχώς ο
διεθνής διασυρµός της χώρας µας τότε, φαίνεται πως δεν αποτέλεσε παράδειγµα για
θετικό προβληµατισµό πάνω σε ζητήµατα διαφορετικότητας.
Θεωρούµε ότι ο σεβασµός απέναντι στη γλωσσική, πολιτιστική, θρησκευτική,
εθνική ή άλλη ιδιαιτερότητα των πολιτών καθορίζει και τον προοδευτικό ή
συντηρητικό χαρακτήρα µιας κοινωνίας. Πιστεύουµε πως ο εκσυγχρονισµός της
ελληνικής κοινωνίας προϋποθέτει διαφορετικές προσεγγίσεις-αντιλήψεις σε ζητήµατα
που αφορούν τα µειονοτικά δικαιώµατα των πολιτών της χώρας µας. H τελευταία
δικαστική απόφαση αποδεικνύει πως οι εθνικιστικές αγκυλώσεις δεκαετιών
εξακολουθούν να αποτελούν κύριο γνώρισµα στη κοινωνία µας και για το ξεπέρασµά
τους η συµβολή κάθε Έλληνα δηµοκράτη είναι καθοριστική.
Tο OYPANIO TOΞO θεωρεί ότι η δίωξη και η καταδίκη του Σ. Mπλέτσα
αποτελούν βάναυση καταπάτηση του δικαιώµατος της ελευθερίας στην έκφραση.
Στη χώρα που διατείνεται ότι γέννησε τη δηµοκρατία τέτοιες διώξεις πολιτών
της αποτελούν πολιτικό αναχρονισµό, προσβάλλουν την ίδια τη δηµοκρατία και
δυναµιτίζουν τον ευρωπαϊκό της προσανατολισµό.
Φλώρινα - Lerin 08.02.2001
H ΠOΛITIKH ΓPAMMATEIA TOY
OYPANIOY TOΞOY
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΤΟΞΟΥ ΣΕ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.
Στα τέλη Σεπτεµβρίου αντιπροσωπεία του Ουράνιου Τόξου συµµετείχε στο 4ο
αντιρατσιστικό φεστιβάλ Θεσσαλονίκης – Solun. Το θεστιβάλ διοργανώθηκε από µη
κυβερνητικές οργανώσεις και συγκεκριµένα από την αντιρατσιστική πρωτοβουλία
Θεσσαλονίκης. Η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε στο χώρο της Φιλοσοφικής και το
Ο.Τ. συµµετείχε µε δικό του περίπτερο. Τα µέλη του κινήµατος είχαν την ευκαιρία να
διανείµουν στους επισκέπτες του φεστιβάλ έντυπο υλικό (βιβλία, ανακοινώσεις, κλπ )
µέσα από το οποίο ενηµέρωναν τον κόσµο για τις θέσεις του Ο.Τ. για τη Μακεδονική
Μειονότητα στην Ελλάδα.
Τη δεύτερη µέρα του φεστιβάλ το Ο.Τ. σε συνεργασία µε εκπροσώπους της
Τουρκικής Μειονότητας διοργάνωσαν στα πλαίσια του φεστιβάλ ανοιχτή συζήτηση
µε θέµα «Η Μακεδονική και η Τουρκική Μειονότητα στην Ελλάδα».
Η συζήτηση είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και συµµετείχαν µε εποικοδοµητικό τρόπο
εκπρόσωποι των άλλων µη κυβερνητικών οργανώσεων καθώς επίσης και καθηγητές
από το Πανεπιστήµιο.
Οι εκπρόσωποι του Ο.Τ. επανέλαβαν για ακόµη µια φορά στα πλαίσια της
συζήτησης την αρχή πως το ζήτηµα του σεβασµού των δικαιωµάτων των εθνικών
µειονοτήτων στην Ελλάδα ως ζήτηµα κλειδί για τον ευρύτερο εκδηµοκρατισµό της
ελληνικής κοινωνίας.

Στην τελευταία σελίδα (σελ. 4) του info παρουσιάζεται η 2η (εκτός της 1ης
επερώτησης των κ. Wyn και Gorka) κοινοβουλευτική επερώτηση στην πρωτότυπή
της µορφή των Ευρωβουλευτών της Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συµµαχίας (Ε.Ε.Σ.)
Euring Wyn και Miquel Mayol* προς την Κοµισιόν σε σχέση µε την δίκη του
Σωτήρη Μπλέτσα.. Στην επερώτηση οι δύο Ευρωβουλευτές ζητούν µεταξύ άλλων
από την Κοµισιόν να εξετάσει µέσω των υπηρεσιών της αν το άρθρο 191 του
Ελληνικού Ποινικού Κώδικα (στη βάση του οποίου καταδικάστηκε ο Σωτήρης
Μπλέτσας) συµβαδίζει µε τις αρχές της ελευθερίας, της δηµοκρατίας, του σεβασµού
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και στοιχειωδών ελευθεριών και αν συµφωνεί µε τους
νόµους και τις αρχές των Συνθηκών της Ε.Ε.
Με αφορµή την πρωτόδικη καταδίκη του Σωτήρη Μπλέτσα εκτός από τους
παραπάνω Ευρωβουλευτές σχετικές ανακοινώσεις ή και εκκλήσεις προς την ελληνική
κυβέρνηση έκαναν πολλές οργανώσεις προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων
τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό.
Στις 18 ∆εκεµβρίου 2001 ο Σωτήρης Μπλέτσας αθωώθηκε στο Εφετείο.
* Το Ουράνιο Τόξο είναι µέλος της Ε.Ε.Σ. και ο κ. Mayol πρόσφατα επισκέφθηκε τη
χώρα µας (info-3OPA No 2).
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AUTHOR(S):

Eurig WYN and Miquel MAYOL

SUBJECT: (please specify)

minority languages and freedom of expression in
Greece

TEXT(2):

Mr Sotiris Bletsas, a member of the Society for Aromanian (Vlach) Culture, has been convicted last 2 February to fifteen
months in prison and a 500.000 drs. fine for dissemination of false information (under Article 191 of the penal code). The
charges were based on the fact that, in July 1995, he had distributed in the Aromanian festival a publication of the
European Bureau for Lesser Used Languages which mentioned the minority languages in Greece.
On 21 September 2001, the First Appeals Court of Athens postponed the hearing on Sotiris
Bletsas' case until 18 December because of the absence of all three prosecution witnesses. The
appeals trial had previously been postponed on 4 July. This was also due to the absence of the
prosecution witnesses. Although Greek law states that these witnesses could be held in
contempt and punished, especially when they are present at the beginning of a hearing and then
fail to appear for court, the court has not invoked this law.
In the answer to a previous parliamentary question, the Commission considered this topic to be
of high importance and said that it was following it carefully. Has the Commission asked the
Greek government to provide a copy of the sentence and any other information related to this
matter ? Does the Commission share the deep concerns raised by several associations, political
parties and academics?
Does the Commission consider this attitude compatible with the European values of freedom of
expression and opinion, and cultural and linguistic diversity?
Could the legal services of the Commission analyse if Article 191 of the Greek penal code is in
accordance with the spirit of the principles of liberty, democracy, respect of human rights and
fundamental freedoms, and the rule of law recognised by the Treaties?
In strict legal terms, does the Commission consider that the Greek state should investigate the
improper summons which contributed crucially to the postponement, as well as the necessity of
the postponement itself ? Will the Commission investigate if this attitude might violate the right
to a fair trial ?
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