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Την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου έγινε στην αίθουσα εκδηλώσεων του
ΛΑ.Ο.Σ. στην Καλλιρρόης 52, η εκδήλωση του νεοσύστατου Τομέα
Βορειοηπειρωτικού Αγώνα της ΝΕ.Ο.Σ. για τα 95 χρόνια Αυτονομιακού Αγώνα!
Μια εκδήλωση ορόσημο για την νεότερη πολιτική Ιστορία του τόπου και του
Βορειοηπειρωτικού Κινήματος… Γιατί; Διαβάστε παρακάτω και θα δείτε!
Η εκδήλωση κατάφερε να συγκεντρώσει ανένταχτους Βορειοηπειρώτες των
οποίων το επιφυλακτικό, όσο όμως και σπινθηροβόλο βλέμμα γεμάτο ελπίδα για κάτι
καινούργιο, φόρτωσε με αίσθημα ευθύνης όλους μας. Η Ελληνική Πολιτεία, βλέπετε,
δεν αγκάλιασε ποτέ τις ανησυχίες τους και τους φέρθηκε περισσότερο ως μητριά
παρά ως μάνα! Η επιφυλακτικότητά τους, λοιπόν, δεν ήταν παρά η λογική
αντανακλαστική αντίδραση προδομένων ανθρώπων… Η ελπίδα στο βλέμμα τους,
όμως, ήταν η απόδειξη ότι το πάθος για τα πατρώα εδάφη παραμένει άσβεστο,
περιμένοντας καρτερικά την στιγμή που κάποιος θα σηκώσει τη ματωμένη σημαία
του Αγώνα και θα τον μεταφέρει σε όλα τα πεδία που πρέπει να συνεχιστεί! Στα
διεθνή Φόρα, σε Κοινοβούλια ή κι όπου αλλού χρειαστεί!...
Μετά από επισταμένη προετοιμασία με μεγάλο ενθουσιασμό από όλους τους
συμμετέχοντες, ο Τομέας Βορειοηπειρωτικού Αγώνος κατάφερε να προσφέρει τις
κατάλληλες συνθήκες για το ιστορικό γεγονός: στην εκδήλωση αυτή για πρώτη
φορά μετά από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες, αρχηγός κοινοβουλευτικού κόμματος,
αναφέρθηκε επίσημα στο θέμα της Αυτονομίας της Βορείου Ηπείρου! Η
τελευταία φορά που είχε γίνει κάτι τέτοιο ήταν στις 12/06/1960 από τον Γεώργιο
Παπανδρέου! Στις 08/02/2009 ήταν ο Γεώργιος Καρατζαφέρης!
Η ομιλίες ξεκίνησαν με την υπεύθυνη του Τομέα Βορειοηπειρωτικού Αγώνος
της ΝΕ.Ο.Σ., Αθηνά Κρεμμύδα, απ’ τους Αγίους Σαράντα η ίδια, που όντας η
οικοδέσποινα και συντονίστρια της εκδήλωσης έδωσε το στίγμα της νέας αυτής
πρωτοβουλίας της ΝΕ.Ο.Σ. ως εξής:
«Ο αγώνας συνεχίζεται και βασική προϋπόθεση για να πετύχει είναι η ενότητα
και όχι ο διχασμός. Ας διδαχθούμε από τον Αγώνα του 1914 καθώς επίσης και από την
νεότερη ιστορία μας, και να καταλάβουμε εμείς οι Βορειοηπειρώτες ότι μόνο ενωμένοι
και προσηλωμένοι στο βασικό μας στόχο που είναι η λύτρωση της Βορείου Ηπείρου,
μπορούμε να διεκδικήσουμε από το Αλβανικό κράτος και τους Διεθνής Οργανισμούς
τη δικαίωση του αγώνα μας. Αυτό τον αγώνα θέλει να προβάλει και να στηρίξει ο
Τομέας Βορειοηπειρωτικού Αγώνος με πρωτοπόρους τους νέους που είναι και το
παρόν και το μέλλον της Βορείου Ηπείρου! […] Δεν θεωρούμε ότι η Βόρειος Ήπειρος
είναι χαμένη Εθνική υπόθεση, μόνο που στη δική μας τη Γενιά έχει πέσει το βάρος να
σταματήσουμε τον κατήφορο!»

Ακολούθησαν χαιρετισμοί από εκπροσώπους Βορειοηπειρωτικών συλλόγων
και σωματίων. Ο πολιτευτής της Ν.Δ. κ. Μπάμπης Καραθάνος απεύθυνε τον πρώτο
χαιρετισμό καθώς εκπροσώπησε την παλαιότερη Βορειοηπειρωτική οργάνωση, τον
Συλλόγου Βορειοηπειρωτών ως πρόεδρός του. Από πλευράς Βορειοηπειρωτών την
εκδήλωση χαιρέτησαν επίσης, με ιδιαίτερη συγκίνηση ο κ. Δημήτρης Περδίκης,
πρόεδρος της Κίνησης για την Αναγέννηση της Βορείου Ηπείρου όπως και ο κ.
Κωνσταντίνος Τάλλιος, εκπρόσωπος του Βορειοηπειρωτικού Φόρουμ.
Χαιρετισμό απεύθυναν, επίσης, στελέχη και βουλευτές του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερμού. Ο λόγος τους είχε βαρύνουσα σημασία λόγο της πολιτικής
τους δημόσιας ιδιότητας. Πρώτος εξ αυτών, ο Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής
του ΛΑ.Ο.Σ., Βορειοηπειρωτικής καταγωγής ο ίδιος - τω γένος Ζάππα, κ. Απόστολος
Μπαμίχας, που εμφανώς συγκινημένος μίλησε για την συνεισφορά των
Βορειοηπειρωτών στην ύπαρξη του Ελλαδικού κράτους. Τον ακολούθησε ο
βουλευτής του ΛΑ.Ο.Σ. και Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Βαΐτσης Αποστολάτος ο
οποίος προσέφερε την δική του προσωπική εμπειρία όσο και την οικογενειακή του
προσφορά στον Αγώνα των Ηπειρωτών αδερφών μας, χωρίς ίχνος κομπασμού ή
αυταρέσκειας αλλά με εμφανή σεβασμό σε ένα τόσο σοβαρό για τον Ελληνισμό
θέμα. Η εμπειρία του Ευρωβουλευτή του ΛΑ.Ο.Σ. πρέσβη επί τιμή κ. Γεώργιου
Γεωργίου σε συνδυασμό με το χιούμορ του, έδωσαν μια ιδέα του πως κινούνται οι
Βρυξέλλες στην διεθνή διπλωματική σκηνή κυρίως σε θέματα που μας ενδιαφέρουν
περισσότερο και εμμέσως πλην σαφώς αφορούν και το Βορειοηπειρωτικό ζήτημα.
Όμως, η παρουσία που έφερε ρίγη ενθουσιασμού σε όλους τους παρευρισκομένους
ήταν αυτή του βουλευτού του ΛΑ.Ο.Σ. και νεολαίου κ. Αθανασίου Πλεύρη. Με
πυγαίο πάθος και εύστοχο λόγο συνεπήρε τον κόσμο που του το ανταπέδωσε με ένα
παρατεταμένο δυνατό χειροκρότημα. Το μέλος της Κ.Ε. και της Γραμματείας
Ιδεολογικού του ΛΑ.Ο.Σ. κ. Αλέξης Οικονόμου που έχει κατ’ επανάληψη ασχοληθεί
και επισκεφτεί, για να έχει ιδίαν άποψη, την Βόρειο Ήπειρο, προσέφερε μια κρίσιμη
σειρά από γεγονότα και λιγότερο γνωστές λεπτομέρειες για το όλο ζήτημα που
χρήζουν όμως ξεχωριστής αναφοράς καθώς δεν μπορούν να αναλυθούν σε μερικές
παραγράφους. Τέλος, το λόγο πήρε ο εκδότης του περιοδικού Patria κ. Δημήτρης
Παπαγεωργίου που χωρίς να κουράσει απέδωσε τα εύσημα στην πρωτοβουλία της
ΝΕ.Ο.Σ. να ασχοληθεί με το θέμα της Αυτονομίας που κανείς άλλος πολιτικός
φορέας δεν τόλμησε να αγγίξει έως τώρα…
Ως ένας εκ των κυρίων ομιλητών ο κ. Φρέντυ Μπελέρης, πρόεδρος της
Ένωσης Χειμαρριωτών έφερε με τον λόγο του μια γεύση από την πραγματικότητα της
σημερινής Βορείου Ηπείρου. Όντας ένας εκ των προσφάτως τελεσίδικα
καταδικασθέντων από την Αλβανική «δικαιοσύνη» Ελλήνων Βορειοηπειρωτών για
το…έγκλημα(!) ότι σήκωσε την Ελληνική σημαία δημοσίως, απετέλεσε το ζωντανό
παράδειγμα ότι η δημοκρατία για το κράτος του Μπερίσα λίγο έχει αλλάξει τις
τακτικές του απέναντι στον γηγενή Ελληνικό πληθυσμό της Βορείου Ηπείρου…
Καυτηρίασε την απαθέστατη στάση των Ελληνικών κομμάτων, πλην του ΛΑ.Ο.Σ. το
οποίο και ευχαρίστησε, απέναντι στο υπόμνημα που είχε αποσταλεί στην Βουλή των
Ελλήνων από το σύνολο σχεδόν των παγκοσμίως οργανωμένων Βορειοηπειρωτών, με
το οποίο ζητούσαν την μη κύρωση της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης
Ε.Ε. – Αλβανίας, μέχρι η τελευταία να βελτιώσει σοβαρά θέματα που αφορούν την
εκεί μειονότητά μας.
Ο δεύτερος εκ των ομιλητών ήταν ο πρόεδρος της ΝΕ.Ο.Σ. Γιάννης
Παναγιωτακόπουλος. Εκφράζοντας την λύπη του που έπρεπε να περάσουν πάνω
από 40 χρόνια για να μιλήσει επίσημα Ελληνικό κόμμα για το θέμα της Αυτονομίας
της Βορείου Ηπείρου, επικέντρωσε την προσοχή των παρευρισκομένων στη

Ιστορικότητα της στιγμής που θα αποτελεί σημείο αναφοράς στη πορεία του
Βορειοηπειρωτικού ζητήματος! Επισήμανε επίσης ότι σκοπός της εκδήλωσης είναι να
επανέλθει το θέμα αυτό στο προσκήνιο της κεντρικής πολιτικής σκηνής πέρα από
μικροπολιτικές κομματικές τακτικές και αν είναι δυνατόν να παραδειγματιστούν και
να φτιάξουν τους δικούς τους αντίστοιχους Τομείς και οι υπόλοιπες νεολαίες. Κάλεσε
έτσι τους Βορειοηπειρώτες αδερφούς μας, να προσπαθήσουν να περάσουν στα
κόμματα την βούληση της μειονότητας και όχι να γίνονται οι ενδιάμεσοι για να
περνάει η γραμμή των κομμάτων σε αυτήν. Παραθέτοντας μια προσωπική νότα στην
ομιλία του και αναφερόμενος στις κρητικές του ρίζες, θύμισε σε όλους τους αγώνες
που έκαναν οι κρητικοί για την Αυτονομία και έκλεισε λέγοντας: «Υπάρχει ένας
τρόπος για να γεννηθεί ένας άνθρωπος και πάρα πολλοί για να πεθάνει. Ελπίζω, αν
χρειαστεί, να χύσω το αίμα μου εκεί επάνω!»
Ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού κ. Γιώργος Καρατζαφέρης,
λόγω φόρτου του προγράμματός του, μίλησε αρκετά νωρίς στην εκδήλωση. Τα λόγια
του όμως, τα μεταφέρουμε τελευταία και χωρίς να τα νοθεύσουμε με άλλα σχόλια,
λόγω της σημασίας που περικλείουν εκφερόμενα από έναν αρχηγό κοινοβουλευτικού
κόμματος:
«Για μένα δεν υπάρχει Βόρειος Ήπειρος. Υπάρχει Ήπειρος. Η μισή είναι
ελεύθερη, η άλλη μισή δεν είναι ακόμα ελεύθερη. Όπως δεν υπάρχει ανατολική και
δυτική Θράκη. Υπάρχει Θράκη. Η μισή είναι ελεύθερη, η μισή δεν είναι ακόμα
ελεύθερη.
Λένε σήμερα, εκείνοι οι οποίοι θέλουν να κρύψουν τα φοβικά τους σύνδρομα,
αναζητώντας άλλοθι για τα ανομήματα τα εθνικά τα οποία διαπράττουν, ότι τα περί
αυτονομίας και λοιπά είναι ακρότητες και φασιστικά. Εάν λοιπόν πράγματι έτσι είναι,
τότε φασίστας μεγάλος ήταν ο Γεώργιος Παπανδρέου και ο Νικόλαος Πλαστήρας.
Επειδή όμως οι δύο αυτοί μεγάλοι άνδρες της Δημοκρατίας ήξεραν τι έλεγαν, ήξεραν τι
πίστευαν και επειδή βεβαίως δεν ήταν καθόλου ακραίοι αλλά άνδρες του μέτρου εμείς
στοιχιζόμαστε πίσω από τις σκέψεις, τα οράματα, τα όνειρα και του ενός και του άλλου.
Δε χρειάζεται να προσθέσω τίποτε περισσότερο. Ότι είχε πει ο Πλαστήρας και ότι είχε ο
Παπανδρέου ο μεγάλος τα δέχομαι. […]
Θυμίζω λοιπόν σε όλους και όλες ότι οι Ιουδαίοι έλεγαν: και του χρόνου στην
Ιερουσαλήμ. Εμείς γιατί να μη μπορούμε να λέμε: Και του χρόνου στη Βόρεια Ήπειρο;
Και του χρόνου στην Ανατολική Θράκη; Και του χρόνου στη Βόρεια Κύπρο;
Το ξέρω ότι μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα τη πολιτική που ζούμε, αυτό μοιάζει ακραίο
ή και αιρετικό όμως είναι πραγματικό ιστορικό στοιχείο. Δε μπορούμε να αρνούμεθα
να επαναφέρουμε εις τη τάξη πράγματα τα οποία αλλοιώθηκαν μέσα από το πέρασμα
της Ιστορίας και κάτω από αντίξοες για το έθνος συνθήκες. […]
Απευθυνόμαστε σε όλους αυτούς τους Έλληνες, που δακρύζουν και
ανατριχιάζουν όταν ακούν τον Εθνικό Ύμνο και στέκονται προσοχή όταν ανεβαίνει η
Σημαία μας, και τους λέμε: «Όλους εμάς, ενώνει η Ελλάς». Σας ευχαριστώ πολύ και
να ξέρετε πως δεν είστε μόνοι!»
Η εκδήλωση έκλεισε με τον μόνο τρόπο που θα μπορούσε κλείσει μια τέτοια
συγκέντρωση: με τον Εθνικό Ύμνο…

