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Περί «εθνικού μύθου» για τη θυσία των Σουλιωτών

Την έντονη αντίδραση τόσο των κατοίκων της περιοχής του Ζαλόγγου όσο και αρκετών
πολιτικών φορέων ολόκληρης της Ηπείρου κατάφερε να προκαλέσει με τις δηλώσεις περί
«εθνικού μύθου» για τη θυσία των Σουλιωτισσών η βουλευτής της ΔΗΜΑΡ, Μαρία Ρεπούση.

Με δηλώσεις της σε ραδιοφωνικό σταθμό η βουλευτής υποστήριξε αναφερόμενη στον «χορό
του Ζαλόγγου» ότι «μέσα στην ιστορία και στη διαδρομή του κάθε λαός δημιουργεί - αυτό
που λέμε- τους εθνικούς μύθους για συγκεκριμένους λόγους».

Ένα εικοσιτετράωρο αργότερα ανασκεύασε λέγοντας: «Δεν έχω κάνει καμιά απολύτως
αναφορά στο χορό του Ζαλόγγου, στην ελληνική πολιτική σκηνή υπάρχει ένα κυνήγι
μαγισσών, αν θέλουν μάγισσες ας τις αναζητήσουν στον Μεσαίωνα». Όπως εξήγησε η κ.
Ρεπούση, παρέπεμψε στην βιβλιογραφία για το συγκεκριμένο γεγονός και στη συνέχεια
έγινε μια γενική συζήτηση για την ιστορία, στην οποία σημείωσε ότι κάθε λαός στη
διαδρομή του δημιουργεί εθνικούς μύθους. «Δεν αναφερόμουν μόνο στην Ελλάδα, αλλά
γενικά στον τρόπο που συγκροτείται η Ιστορία» υπογράμμισε χαρακτηριστικά η κ. Ρεπούση.
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Ανεξαρτήτως όμως των παλινδρομήσεων των δηλώσεων της βουλευτή αναφορικά με το
Ζάλογγο, οι αντιδράσεις από την Ήπειρο ήρθαν αμέσως.

Την πρώτη απάντηση έδωσε η βουλευτής Ιωαννίνων και εκπρόσωπος τύπου της Νέας
Δημοκρατίας Άννα Ασημακοπούλου.

Η κ. Ασημακοπούλου μιλώντας στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή της δημόσιας
τηλεόρασης (ΝΕΤ- Πρωινή Ενημέρωση) όταν ρωτήθηκε για το θέμα τοποθετήθηκε με
ευθύτητα. Και όπως η ίδια διευκρίνισε τοποθετήθηκε πρώτα ως βουλευτής Ιωαννίνων.

«Η Νέα Δημοκρατία τοποθετείται ανάλογα με τις αρχές και την πολιτική της θέση κι όχι
ανάλογα με ποιος δηλώνει τι» ήταν το πρώτο σχόλιο που έκανε στην ερώτηση ότι δεν
υπήρξε αντίδραση από το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά στις δηλώσεις του κ. Ρεπούση... Και
συμπλήρωσε: «Είμαι βουλευτής Ιωαννίνων, μπορείτε να φανταστείτε πως ήχησε στα δικά
μου αυτιά αυτή η δήλωση; Περιττό να σας πω ότι έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση
στην τοπική κοινωνία η οποία είναι έξαλλη με το θέμα».

Δήλωση όμως επί του θέματος έκανε και ο αντιπεριφερειάρχης Πρέβεζας, Στράτος
Ιωάννου, ο οποίος χαρακτήρισε τη θυσία του Ζαλόγγου ως ένα «αδιαμφισβήτητο ιστορικό
γεγονός, όπως αποδεικνύεται από τα ιστορικά τεκμήρια και τις πηγές, απαράμιλλο
παράδειγμα αυτοθυσίας, πατριωτισμού και υψηλού φρονήματος».

«Για όλο τον ελληνισμό και ιδιαιτέρως για μας τους Ηπειρώτες συνιστά κορυφαίο λόγο
υπερηφάνειας και δεν χωρεί στην αντίληψη και στο πατριωτικό μας αίσθημα κανένα
περιθώριο ή απόπειρα αμφισβήτησης της θυσίας. Στο βράχο του Ζαλόγγου στέκει σήμερα
το μνημείο του γλύπτη Ζογγολόπουλου που παριστάνει τις μορφές των Σουλιωτισσών να
γιγαντώνονται καθώς επιχειρούν το τελευταίο βήμα τους, περνώντας στην αιωνιότητα και
στην καρδιά μας» επισήμανε ο κ. Ιωάννου.

Να σημειώσουμε τέλος ότι και κάτοικοι της περιοχής του Σουλίου και της Καμαρίνας, του
χωριού που βρίσκεται στους πρόποδες του βουνού όπου δεσπόζει το μνημείο που έχει
στηθεί για να θυμίζει τη θυσία των Σουλιωτισσών το 1803, κάνουν λόγο για απαράδεκτες
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και σκόπιμες δηλώσεις που σαν σκοπό έχουν να πλήξουν την εθνική συνείδηση των
Ελλήνων.
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