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γραφτούν και να ειπωθούν για το πόσο 
συνέβαλαν οι Ηπειρώτες για τους απελευ-
θερωτικούς αγώνες 1912 και 1913 για την 
Εθνική μας αποκατάσταση.
      ΣΤΟΥΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥΣ Αγώ-
νες του’12 και του’13 που η Οθωμανική 
Αυτοκρατορία απλωνόταν ακόμα μέχρι τα 
παράλια της Αδριατικής και τα συνασπι-
σμένα Βαλκανικά κράτη, ο ελληνικός στρα-
τός για να εκτοπίσει τον Ασιάτη κατακτητή 
και να ολοκληρώσει την Εθνική μας απο-
κατάσταση, είχε επίγνωση γιατί ξεκίνησε 
από την Άρτα. Με Μπροστάρηδες τα λεβε-
ντόπαιδα της Ηπείρου ο ελληνικός στρατός 
από την Άρτα μπήκε στην Ελασσόνα και 
τα Τέμπη, έδωσε σκληρές και πολύνεκρες 
μάχες, εκτοπίζοντας τον εχθρό βήμα προς 
βήμα, πέρασε βουνά, κάμπους και θάλασ-
σες μέσα στην άγρια βαρυχειμωνιά του Ελ-
ληνικού Βορρά, αγωνίστηκε υπεράνθρωπα 
και είχε περίλαμπρες νίκες, μπήκε Ελευ-
θερωτής σε χώρες και χωριά, σε πολιτείες 
και κάστρα, έφτασε νικηφόρος πέρα από τα 
σημερινά μας σύνορα. Οι νικηφόροι αυτοί 
αγώνες οφείλονται βέβαια κατά κύριο λόγο 
στην Εθνική Ομοψυχία που βρισκόταν 
την εποχή εκείνη στο αποκορύφωμά της, 
αλλά και η ιστορία μας είναι γεμάτη με τα 
ηρωικά κατορθώματα των αγωνιστών της 
λεβεντογέννας Ηπείρου, που συνετέλεσαν 
κατά πολύ στην Απελευθέρωσή μας από 
τον Ασιάτη κατακτητή και την ολοκλήρω-
ση της Εθνικής μας αποκατάστασης. Και 
η Απελευθέρωση των Ιωαννίνων ήταν 
το αποκορύφωμα αυτών των αγώνων και 
οφειλόταν κατά κύριο λόγο στην Ηπειρω-
τική Λεβεντιά.
       ΤΟ 1204  τα Γιάννενα ήταν ένα από 
τα μεγαλύτερα εμπορικά και πολιτιστικά κέ-

ντρα και είχαν διαγράψει μια λαμπρή ιστο-
ρική τροχιά όταν το 1430 βρέθηκαν στην 
ανάγκη να δηλώσουν υποταγή στους Τούρ-
κους κατακτητές. Είχε όμως διαμορφωθεί 
και είχε ισχυροποιηθεί ένας ανθεκτικός 
πυρήνας συγκροτημένης κοινωνίας, είχαν 
ανοίξει οι δρόμοι της εμπορικής δραστη-
ριότητας και της οικονομικής ανάπτυξης 
και είχε διαμορφωθεί μια γνήσια ελληνική 
παράδοση, που επέζησε κατά τη διάρκεια 
και μετά την Οθωμανική Αυτοκρατορία. 
Αυτή η Ελληνόψυχη παράδοση που επέ-
ζησε κάτω από την μακραίωνη σκλαβιά, 
αποτέλεσε το πρόπλασμα τον πυρήνα για 
τους μετέπειτα Απελευθερωτικούς Αγώνες 
της Φυλής μας. Κάποτε ένας μεγάλος έλεγε: 
«Να μην ωραιολογούμε το παρελθόν και να 
μην τραγικοποιούμε το παρόν». Δικαιολο-
γημένα, αλλά στην περίπτωση των Ιωαννί-
νων έχουμε ένα παρελθόν που χωρίς να το 
ωραιοποιούμε είναι ικανό να μας εμπνέει 
και πολύ περισσότερο τους κυβερνώντες 
σήμερα την Πατρίδα μας, που πρέπει να 
λάβουν αυστηρά μέτρα για τις τουρκικές 
απειλές στο Αιγαίο.
     ΑΥΤΕΣ τις ημέρες όχι μόνο στην Ήπει-
ρο της Πατρίδας μας αλλά και στη μακρινή 
Αυστραλία η Παροικία μας ζει με τον παλ-
μό των εκδηλώσεων για την Απελευθέρω-
ση των Ιωαννίνων και έχουμε  Εθνικό χρέ-
ος Σύσσωμος ο Ελληνισμός της Παροικίας 
μας να συμπαρασταθούμε στις εκδηλώσεις 
που διοργανώνει η Πανηπειρωτική Ένωση 
ΝΝΟ, για να αποτίσουμε τον οφειλόμενο 
φόρο Τιμής στους Ήρωες νεκρούς μας, που 
θυσίασαν τη ζωή τους για να κερδίσει η Ελ-
λάδα την Ήπειρο και η Ήπειρος την Ανε-
ξαρτησία και την Ένωσή της με τη Μητέρα 
Πατρίδα.

Γ
ΙΑ την Απελευθέρωση των Ιωαν-
νίνων υπήρξε η σημαντικότερη 
στρατιωτική αντιπαράθεση μεταξύ 
Ελλάδας και Οθωμανικής Αυτο-

κρατορίας στο μέτωπο της Ηπείρου, κατά 
τη διάρκεια του Α΄ Βαλκανικού Πολέ-
μου (5η Οκτωβρίου 1912 – 18η  Μαΐου 
1913). Η πολεμική αναμέτρηση για την 
κατάληψη της πρωτεύουσας της Ηπείρου 
κράτησε σχεδόν τρείς μήνες, από την 29η 
Νοεμβρίου 1912 έως την 21η Φεβρουα-
ρίου 1913, οπότε οι Οθωμανικές στρατι-
ωτικές δυνάμεις παραδόθηκαν στον τότε 
διάδοχο Κωνσταντίνο, όπου ηγείτο του 
ένοπλου ελληνικού στρατού. 
       ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ των 108 χρόνων της 
Απελευθέρωσης των Ιωαννίνων και την 
ενσωμάτωση της Ηπείρου με την Μητέρα 
Ελλάδα, γιορτάζει με μεγαλοπρεπείς εκδη-
λώσεις η Πανηπειρωτική Ένωση ΝΝΟ. Στις 
20 Φεβρουαρίου 1913, τα γεφυροστρωμέ-
να με ομορφιά και ποίηση Γιάννενα περ-
νούσαν ξάγρυπνα την τελευταία νύχτα της 
μακραίωνης σκλαβιάς, γιατί εκείνη η νύχτα 
ήταν που έφερε το πολυπόθητο ξημέρωμα, 
το ξημέρωμα της Λευτεριάς. Μέχρι εκείνη 
τη νύχτα «Σβησμένες οι πλάστρες οι φω-
τιές» σε όλη την Ήπειρο. Προτού ροδίσει 
η αυγή της 21ης εκείνου του Φλεβάρη, η 
Ελευθερία δαφνοστεφανωμένη και γε-
λαστή φάνηκε να ανατέλλει πίσω από τα 
Ηπειρωτικά βουνά και ένα όνειρο αιώνων 
γινόταν πραγματικότητα... Η Ήπειρος προ-
αιώνιο λίκνο του Ελληνισμού, είχε ενσω-
ματωθεί στην Ελληνική Επικράτεια, είχε 
επιτέλους ενωθεί με την Μητέρα Πατρίδα. 
«Τα πήραμε τα Γιάννενα!», «Τα πήραμε τα 
Γιάννενα!». Θριαμβευτικά αντιλάλησε το 
πανελλήνιο τραγούδι της εποχής –και αντι-
λαλεί ακόμα – μουσικός χορευτικός ρυθμός 
γεμάτος λεβεντιά και Ελλάδα.
      ΣΤΑΘΜΟΣ και Ορόσημο η ανεπανά-
ληπτη εκείνη μέρα του 1913! Η Ήπειρος 
επιτέλους ανήκει στην Ελλάδα! Η Ελλάδα 
την Ημέρα αυτή κέρδισε την Ήπειρο και η 
Ήπειρος την Εθνική ανεξαρτησία και την 
Ένωσή της με τη Μητέρα Πατρίδα. Η Λευ-
τεριά όμως δεν ήρθε από μόνη της ήταν 
ο ώριμος καρπός των αγώνων της λεβε-
ντογέννας Μάνας Ηπείρου. Οι Ηπειρώτες 
που περίμεναν και προετοίμαζαν γενεές 
επί γενεών την απελευθερωσή τους και 
όταν σήμανε η ώρα δούλεψαν ηρωικά στα 
μετόπισθεν τους εχθρούς και συνέβαλαν 
αποφασιστικά στη διεξαγωγή των επιχει-
ρήσεων. Όταν τα στρατεύματα ήρθαν και 
πολιόρκησαν τα Γιάννενα με τη βοήθεια 
των εντός των τειχών Ηπειρωτών, εκπόρ-
θησαν τα απόρθητα και έστησαν τα λάβα-
ρά τους ως τα πιο προχωρημένα σύνορα 
της Ηπείρου. Πάρα πολλά χρειάζεται να 
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Εθνική Επέτειος
Απελευθέρωσης των Ιωαννίνων 

Ο ιατρός Αντώνιος Τσάμογλου ξανάρχισε να εξασκεί την ιατρική 
από την 8η Φεβρουαρίου στο Ιατρικό Κέντρο: 

MAROUBRA MEDICAL CENTRE
PACIFIC SQUARE SHOPPING CENTRE, 

LEVEL 1, 725 ANZAC PARADE, 
MAROUBRA JUNCTION 2035
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ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ
Από 9 π.μ. εώς 6 μ.μ. και τα μεσημέρια από τις 1 μ.μ. έως τις 2 μ.μ 

Επισκέψεις με ραντεβού


