
 

Χαιρετίηω ωσ πρόεδροσ τθσ      ορείου  ι αίου τθν    θ επζτειο  πελευκζρωςθσ των 

νιςων Ικαρίασ και Φοφρνων -  ορςεϊν από τον οκωμανικό ηυ ό. 

  Η ιςτορικι αυτι μζρα ανακαλεί ςτθν μνιμθ μασ τθν εποποιία των απλϊν ανκρϊπων που 

ποτιςμζνοι με υψθλζσ αξίεσ ζκαναν τθν ζκπλθξθ - ακόμθ και ςτθν τότε  λλθνικι κυβζρνθςθ 

θ οποία ετοιμαηόταν  ια τουσ  αλκανικοφσ πολζμουσ - και επαναςτάτθςαν προκειμζνου να 

αποτινάξουν τον Οκωμανικό ηυ ό. Το νζο τθσ αυτόνομθσ απελευκζρωςθσ τθσ Ικαρίασ, 

ανιμερα τθσ   ίασ Μαρίνασ του  912, διαδόκθκε από τα κφματα του Ικάριου  ελά ουσ ςε 

όλα τα εναπομείναντα υπόδουλα μζρθ, ςαν ςφνκθμα ενόσ τελικοφ ξεςθκωμοφ. Οι 

Ικαριϊτεσ, μετά από διάφορεσ επικίνδυνεσ αψιμαχίεσ, είχαν αφοπλίςει και ςυλλάβει όλουσ 

τουσ Τοφρκουσ του νθςιοφ, οι οποίοι κατζλθξαν να φφ ουν ηωντανοί από τθν Ικαρία  ια τθν 

Τουρκία.  

  Στισ  7 Ιουλίου    2, προσ  ενικι, κυριολεκτικά οικουμενικι, ζκπλθξθ  ια το ικαριακό 

τόλμθμα, θ επανάςταςθ τθσ Ικαρίασ κατά των Τοφρκων ςτζφτθκε με επιτυχία και ωσ τζτοιο 

ιςτορικό  ε ονόσ  ιορτάηεται κάκε χρόνο.  

  Ο απελευκερωτικόσ α ϊνασ τθσ Ικαρίασ μπορεί να κυμίηει, αλλά δεν είναι όμοιοσ με 

αντίςτοιχεσ προςπάκειεσ απελευκζρωςθσ άλλων τοπικϊν  λλθνικϊν τμθμάτων. Η Ικαρία 

δεν απελευκερϊκθκε με τθ βοικεια άλλων, αλλά μονάχθ τθσ και αυτό το  ε ονόσ από μόνο 

του δίνει άλλθ διάςταςθ ςτθν Ικαριακι  πανάςταςθ. Ήταν, πρά ματι, μία απρόςμενθ και 

απρο ραμμάτιςτθ (απο πλευράσ  λλάδασ) προςπάκεια αποτίναξθσ του Τουρκικοφ ηυ οφ, θ 

οποία είχε όμωσ ςαν αποτζλεςμα τθν ε κακίδρυςθ μεσ ςτο κζντρο του  ι αίου που ζβραηε 

 εωπολιτικά, μιασ πλιρουσ αυτόνομθσ κι ορ ανωμζνθσ  λευκζρασ  ολιτείασ Ικαρίασ, επί 

110 θμζρεσ, μζχρι και τθν επίςθμθ ενςωμάτωςθ τθσ με τθν  λλάδα, ςτισ 4 Νοεμβρίου 1912. 

  Έτςι το Ικαριακό αυτό κατόρκωμα, ζςτω και  ια λί ο, ζφερε τθν Ικαρία ςτο επίκεντρο του 

πα κόςμιου ενδιαφζροντοσ και καυμαςμοφ.  σ ευχθκοφμε και θ τωρινι Ικαρία να 

επαλθκεφςει τον επίλο ο του τότε εκνικοφ τθσ φμνου:  

«  ίςαι ακάνατθ, ναι Ικαρία.  αι ςτεφάνια ςου πρζπουν πολλά ». 
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