
H Ελζωκάηωζε ηεο Δωδεθαλήζνπ ζηε κεηέξα Ειιάδα 

Η 7ε Μαξηίνπ ηνπ 1948 

απνηειεί ηζηνξηθό νξόζεκν 

γηα ηε Ρόδν θαη ηα 

Δωδεθάλεζα. Είλαη ε κέξα 

πνπ ηα λεζηά καο, 

ηειεπηαίνο θξίθνο ζηελ 

αιπζίδα ηεο εζληθήο 

νινθιήξωζεο, από ηε 

ζύζηαζε ηνπ λενειιεληθνύ 

θξάηνπο, γίλνληαη πιένλ 

αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο Ειιάδαο. 

Π' όιε ηε καθξαίσλε ηζηνξία ηνπο, ε Οόδνο θαη ηα Γσδεθάλεζα, 

αθνινύζεζαλ ηηο ηύρεο ηνπ Διιεληζκνύ θαη ζηα ρξόληα ηεο 

ειεύζεξεο δσήο θαη ηεο αθκήο ηνπ θαη ζηα δίζεθηα ρξόληα ηεο 

πηώζεο θαη ηεο παξαθκήο ηνπ. Θαη θακηά δύλακε δελ κπόξεζε λα 

ηνπο αθαηξέζεη ηελ εζληθόηεηα, ηελ ηαπηόηεηά ηνπο, ηελ πλνή ηελ 

ειιεληθή. Γηαηεξήζεθαλ αλόζεπηα ζηε ςπρή, κέζα ζε δύζθνιεο θαη 

αβάζηαρηεο θαηαζηάζεηο θαη όηαλ ήιζε ην πιήξσκα ηνπ ρξόλνπ, 

ελώζεθαλ κε ηελ ειεύζεξε Ξαηξίδα, ηειεπηαία βιαζηάξηα κηαο 

εξσηθήο θαη πνιπβαζαληζκέλεο κάλαο, γηα λα επαιεζεπηεί ν ζηίρνο 

ηνπ λνκπειίζηα πνηεηή καο, Νδπζζέα Διύηε: 

Ήξζαλ ληπκέλνη "θίινη"  

Ακέηξεηεο θνξέο νη ερζξνί κνπ  

Ρν πακπάιαην ρώκα παηώληαο.  

Θαη ην ρώκα δελ έδεζε πνηέ κε ηε θηέξλα ηνπο. 

Όκσο γηα λα θηάζνπκε ζηελ Δλζσκάησζε θαη ζηελ 7ε Καξηίνπ 

1948, ρξεηάζηεθαλ αγώλεο θαη ζπζίεο από ηνλ ειεύζεξν ειιεληθό 

ιαό, αιιά θαη από ηνλ επί πνιιά ρξόληα ζθιαβσκέλν 

δσδεθαλεζηαθό ιαό. 

Παλ ειάρηζην θόξν ηηκήο, όρη κόλν ζηνπο πξσηεξγάηεο, αιιά θαη ζε 



όινπο όζνη κε ηηο ζπζίεο ηνπο ζπλέβαιαλ ζην λα μεκεξώζεη απηή ε 

κέξα, ε Γεκόζηα Θεληξηθή Βηβιηνζήθε Οόδνπ αθηεξώλεη ζηε κλήκε 

ηνπο,ην πώο θηάζακε ζηελ 7ε Καξηίνπ 1948.  

Σξνλνιόγην ησλ πην ζεκαληηθώλ γεγνλόησλ ζηελ πνξεία πξνο ηελ 

Δλζσκάησζε.  

Πε επηκέιεηα Λίθνπ Ληθνιάνπ πνπ ζαο παξνπζηάδνπκε: 

  

Ξώο θηάζακε ζηελ 7ε Καξηίνπ 1948 

5 Κατνπ 1912: Ζ παξάδνζε ησλ Ρνύξθσλ ζηελ Τίλζν. Νη Ηηαινί, κε 

επηθεθαιήο ηνλ αληηζηξάηεγν Giovanni Ameglio, θαηαιακβάλνπλ 

ηελ πόιε ηεο Οόδνπ, ιίγεο κέξεο κεηά, νιόθιεξν ην λεζί ηεο Οόδνπ 

θαη κέρξη ηηο 20 Κατνπ θαη ηα ππόινηπα Γσδεθάλεζα, εθηόο ηνπ 

αθξηηηθνύ Θαζηειινξίδνπ. Αξρίδεη έηζη ε πξώηε πεξίνδνο ηεο 

Ηηαινθξαηίαο, ε πεξίνδνο ηεο πνιεκηθήο θαηνρήο ησλ λεζηώλ. 

4 Ηνπλίνπ 1912: Νη αληηπξόζσπνη ησλ λεζηώλ, νξγαλώλνπλ ην 

παλδσδεθαλεζηαθό Ππλέδξην ηεο Ξάηκνπ, θαη θεξύζζνπλ ηα λεζηά 

απηόλνκε "Ξνιηηεία ηνπ Αηγαίνπ". Ρν ςήθηζκα ηνπ Ππλεδξίνπ θαη νη 

δηακαξηπξίεο γηα ηε κε ηήξεζε ησλ ππεζρεκέλσλ από ηνπο Ηηαινύο, 

έθηαζαλ ζηηο επξσπατθέο θπβεξλήζεηο, πήξαλ πιαηεηά δεκνζηόηεηα 

θαη αθύπληζαλ ζπλεηδήζεηο. Ρν "Γσδεθαλεζηαθό" είρε ήδε γίλεη 

δηεζλέο δήηεκα. 

Ν ηαηξόο θαη αγσληζηήο από ηελ Θάιπκλν Πθεύνο Εεξβόο, ν Ησάλλεο 

Θαδνύιιεο από ηε Οόδν θαη ν ηαηξόο Ληθόιανο Καπξήο από ηελ 

Θάζν, ζα αθηεξώζνπλ ηε δσή ηνπο όιε γηα ηελ πξνώζεζε ηνπ 

Γσδεθαλεζηαθνύ Εεηήκαηνο ζηελ Διιάδα, ζηελ Αίγππην θαη ζηελ 

Ακεξηθή. 

Νθηώβξεο 1912 - Κάηνο 1913: Μεζπά ν Α΄ Βαιθαλνηνπξθηθόο 
πόιεκνο. Ξαληθόβιεηε ε Ρνπξθία από ηελ επίζεζε ελαληίνλ ηεο ησλ 
ζπλαζπηζκέλσλ βαιθαληθώλ θξαηώλ, ζπεύδεη ζε δηαπξαγκαηεύζεηο 
γηα ηε ζύλαςε εηξήλεο κε ηελ Ηηαιία.Ν κεγάινο Οόδηνο επεξγέηεο 
θαη αγσληζηήο Ησάλλεο Θαδνύιιεο, πξνζθέξεη κεγάια πνζά ζε 
ρξπζέο ιίξεο γηα ηνλ εμνπιηζκό ηεο ειιεληθήο αεξνπνξίαο θαη ηνπ 
ειιεληθνύ ζηξαηνύ. (Ν Ησάλλεο Θαδνύιιεο κε ζηνιή Έιιελα 
Αμησκαηηθνύ)  



18 Νθησβξίνπ 1912: πνγξάθεηαη ζύκθσλν εηξήλεο κεηαμύ Ηηαιίαο 

θαη Ρνπξθίαο ζην Ouchy ηεο Ινδάλεο, ζύκθσλα κε ηελ νπνία ε 

Ρνπξθία αλαγλσξίδεη ηελ ηηαιηθή θπξηαξρία ζηε Ιηβύε ελώ ε Ηηαιία 

δεζκεύεηαη λα επηζηξέςεη ζηελ Ρνπξθία ηα Γσδεθάλεζα. 

Κάηνο-Νθηώβξεο 1913: Αξρίδεη ν Β! Βαιθαληθόο πόιεκνο. Ζ Διιάδα, 

κεηά ηε ληθεθόξα έθβαζε ησλ βαιθαληθώλ πνιέκσλ, δηπιαζηάδεηαη 

ζε έθηαζε θαη ζε πιεζπζκό. Πηελ Διιάδα ελζσκαηώλνληαη θαη όια 

ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ, εθηόο από ηα Γσδεθάλεζα, πνπ εμαθνινπζεί 

λα ηα θαηέρεη "πξνζσξηλά", ε Ηηαιία. Θη έηζη, από κηα ηξαγηθή 

ζπγθπξία, γηα ιίγνπο κήλεο ηηαιηθήο θαηνρήο, ηα Γσδεθάλεζα 

ράλνπλ ηε κεγάιε επθαηξία λα απειεπζεξσζνύλ νξηζηηθά! 

Ηνύιηνο 1914: Αξρίδεη ν Α! παγθόζκηνο πόιεκνο, κεηαμύ ησλ 

δπλάκεσλ ηεο Αληάλη (Αγγιία, Οσζία, Γαιιία) θαη ησλ Θεληξηθώλ 

Γπλάκεσλ (Γεξκαλία, Απζηξννπγγαξία). Ζ Διιάδα ζπαξάζζεηαη 

από ηνλ Δζληθό Γηραζκό, αιιά ηειηθά ηάζζεηαη ζην πιεπξό ησλ 

δπλάκεσλ ηεο Αληάλη. Ζ Ρνπξθία είλαη ζην αληίπαιν ζηξαηόπεδν. 

26 Απξηιίνπ 1915: Ζ Ηηαιία ππνγξάθεη ζην Ινλδίλν ζηηο 22 

Απγνύζηνπ 1915, κπζηηθή ζπλζήθε κε ηηο δπλάκεηο ηεο Αληάλη, κε 

ζηόρν λα ζεκειηώζεη δηθαηώκαηα γηα πξνζάξηεζε ηεο 

Γσδεθαλήζνπ, σο "αληάιιαγκα" ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζην πιεπξό ηεο 

ζπκκαρίαο. 

7 Απξηιίνπ 1919: Νη ηηαιηθέο αξρέο επηρεηξνύλ λα παξεκπνδίζνπλ ηε 

δηελέξγεηα παλδσδεθαλεζηαθνύ ζπιιαιεηεξίνπ γηα ηελ έλσζε ησλ 

Γσδεθαλήζσλ κε ηελ Διιάδα θαη ζηελ εηξεληθή εθδήισζε ησλ 

θαηνίθσλ, αληέηαμαλ έλνπιε βία κε απνηέιεζκα λα θνλεπζνύλ ζην 

ρσξηό Ξαξαδείζη ν ηεξέαο Ξαπαινπθάο θαη ε Αλζνύια Εεξβνύ. Ρα 

γεγνλόηα, πνπ έκεηλαλ ζηελ ηζηνξία σο "Αηκαηεξόλ Ξάζρα", πήξαλ 

κεγάιε δεκνζηόηεηα ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Δπξώπε, πνπ άξρηζε λα 

βιέπεη πιένλ κε ζπκπάζεηα ηνλ δσδεθαλεζηαθό αγώλα. 

28 Ηνπλίνπ 1919: πνγξάθεηαη ε ζπλζήθε ησλ Βεξζαιιηώλ, κε ηελ 

νπνία ζθξαγίδεηαη ην ηέινο ηνπ Α! παγθνζκίνπ πνιέκνπ. Ζ Διιάδα 

είλαη κε ηνπο ληθεηέο. 

16 Ηνπιίνπ 1919: πνγξάθεηαη ζην Ξαξίζη ε ζπκθσλία Ρηηηόλη-

Βεληδέινπ πνπ ηθαλνπνηεί ζε κεγάιν βαζκό ηα δσδεθαλεζηαθά 



αηηήκαηα. Ζ Ηηαιία, κε βάζε ηελ παξαπάλσ ζπκθσλία, παξαρσξεί 

ζηελ Διιάδα ηα Γσδεθάλεζα, εθηόο ηεο Οόδνπ, πνπ ζα παξακείλεη 

γηα 5 ρξόληα αθόκα ππό ηηαιηθή θπξηαξρία, κέρξη λα απνθαζίζνπλ, 

κε δεκνςήθηζκα, νη θάηνηθνί ηεο. 

28 Ηνπιίνπ/10 Απγνύζηνπ 1920: πνγξάθεηαη από ηνλ θνξπθαίν 

Έιιελα πνιηηηθό θαη πξσζππνπξγό, Διεπζέξην Βεληδέιν, ε 

ζξηακβεπηηθή, γηα ηηο ειιεληθέο ζέζεηο, ζπλζήθε ησλ Πεβξώλ, 

ζύκθσλα κε ηελ νπνία ε Ρνπξθία παξαηηείηαη ππέξ ηεο Ηηαιίαο θάζε 

δηθαηώκαηνο θαη ηίηινπ επί ησλ λήζσλ ηνπ Αηγαίνπ, (Γσδεθάλεζα) 

ελώ, κε άιιε ζπλζήθε, ηελ ίδηα εκέξα, ε Ηηαιία παξαηηείηαη, ππέξ 

ηεο Διιάδαο, όισλ ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ηίηισλ ηεο επί ησλ 

θαηερνκέλσλ ππ' απηήο λήζσλ ηνπ Αηγαίνπ. (Ν Διεπζέξηνο Βεληδέινο 

θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο Ππλζήθεο) 

Αύγνπζηνο 1922: Νινθιεξώλεηαη ε Κηθξαζηαηηθή Θαηαζηξνθή κε 

ηελ ππξπόιεζε θαη ηε ζθαγή ηεο Πκύξλεο. Ζ κηθξαζηαηηθή 

θαηαζηξνθή, πνπ πξνθάιεζε ην μεξηδσκό ηνπ κηθξαζηαηηθνύ 

ειιεληζκνύ, ήηαλ κνηξαία θαη γηα ηα Γσδεθάλεζα. 

8 Πεπηεκβξίνπ 1922: Ζ Ηηαιία, επσθεινύκελε από ηελ αξλεηηθή 

εμέιημε ησλ γεγνλόησλ γηα ηελ Διιάδα θεξύζζεη δηα ηνπ ππνπξγνύ 

ησλ Δμσηεξηθώλ ηεο, Carlo Sforza, έθπησηεο ηηο εηδηθέο ζπκθσλίεο 

κε ηελ Διιάδα γηα ηα Γσδεθάλεζα. 

24 Ηνπιίνπ 1923: Ζ Διιάδα, αηκόθπξηε θη εμνπζελσκέλε, ππνγξάθεη 

ηε ζπλζήθε ηεο Ινδάλλεο. Ζ Ηηαιία, αθνύ έρεη αζεηήζεη δπν θνξέο 

ηελ ππνγξαθή ηεο, απνθηά απηή ηε θνξά δηεζλέο λνκηθό έξεηζκα 

γηα ηελ παξνπζία ηεο ζηα Γσδεθάλεζα. 

6 Απγνύζηνπ 1923: Ζ Ηηαιία, πξνζαξηά, επίζεκα πιένλ, ηα 

Γσδεθάλεζα. Αξρίδεη ε δεύηεξε πεξίνδνο ηεο ηηαινθξαηίαο ζηα 

Γσδεθάλεζα, κε θπβεξλήηε, ηνλ Ηηαιό γεξνπζηαζηή θαη 

πιεξεμνύζην ππνπξγό, Mario Lago. 

22 Λνεκβξίνπ 1936: Πηξαηησηηθόο θαη πνιηηηθόο θπβεξλήηεο ησλ 

λεζηώλ, ζηε ζέζε ηνπ Mario Lago, αλαιακβάλεη ν Cesare Maria De 

Vecchi, ππνπξγόο παηδείαο, έλαο από ηνπο ηεηξάξρεο ηνπ θαζηζκνύ 

θαη πξώελ θπβεξλήηεο ηεο Πνκαιίαο. 

3 Πεπηεκβξίνπ 1939: Κεηά θαη ηε γεξκαληθή εηζβνιή ζηελ Ξνισλία, 



ε Αγγιία θαη ε Γαιιία θεξύζζνπλ ηνλ πόιεκν ζηε Γεξκαλία. Ν 

δεύηεξνο παγθόζκηνο πόιεκνο έρεη ήδε αξρίζεη. 

28 Νθησβξίνπ 1940: Ζ Ηηαιία θεξύζζεη ηνλ πόιεκν ζηελ Διιάδα 

πνπ απαληά κε ην ππεξήθαλν "ΝΣΗ". Νη Έιιελεο γξάθνπλ ζειίδεο 

δόμαο ζην αιβαληθό κέησπν. Γσδεθαλήζηνο είλαη θαη ν πξώηνο 

λεθξόο αμησκαηηθόο ηνπ πνιέκνπ, ν ππνινραγόο Αιέμαλδξνο Γηάθνο 

από ηε Σάιθε, πνπ έπεζε εξσηθά ζηα πςώκαηα ηεο Ρζνύθαο ηελ 1ε 

Λνεκβξίνπ 1940. Ρελ ίδηα εκέξα, νη Ηηαινί ζπγθεληξώλνπλ ζε 

ζηξαηόπεδν (Concentramento), ζηελ ηάθξν ηνπ θξνπξίνπ όινπο 

ηνπο άξξελεο Γσδεθαλήζηνπο Έιιελεο ππεθόνπο. 

9 Λνεκβξίνπ 1940:  Ηδξύεηαη από Γσδεθαλήζηνπο, πνπ δνπλ ζηελ 

Διιάδα, θαζώο θαη απ' όζνπο θαηνξζώλνπλ λα απνδξάζνπλ από ηα 

λεζηά, ην Πύληαγκα Δζεινληώλ Γσδεθαλεζίσλ, κε πξσηεξγάηε ηνλ 

Ησάλλε Θαδνύιιε θαη πξώην πξνζσξηλό δηνηθεηή ηνλ ηαγκαηάξρε 

Κάξθν Θιαδάθε, από ηε Πύκε. 

24 Απξηιίνπ 1941: Ζ Διιάδα, ύζηεξα από εξσηθή αληίζηαζε, 

αλαγθάδεηαη λα ζπλζεθνινγήζεη θαη λα ππνθύςεη ζηνπο Γεξκαλνύο. 

8 Πεπηεκβξίνπ 1943: Ζ πηώζε ηνπ Mussolini ζηηο 25 Ηνπιίνπ 1943 θη 

ε ζπλζεθνιόγεζε ηνπ λένπ πξσζππνπξγνύ Pietro Badoglio ζηηο 8 

Πεπηεκβξίνπ 1943, γλσζηή θαη σο Armistizio, ζεκαηνδνηεί 

δξακαηηθέο εμειίμεηο ζηα Γσδεθάλεζα. Ρε δηνίθεζε ηεο 

Γσδεθαλήζνπ αλαιακβάλεη ν Γεξκαλόο ζηξαηεγόο Ulrich Kleeman. 

Αξρίδεη ε πεξίνδνο ηεο γεξκαλνθξαηίαο ζηα Γσδεθάλεζα. 

8 Κατνπ 1945: Ν λένο αξρεγόο ησλ γεξκαληθώλ Γπλάκεσλ θαηνρήο 

ζηξαηεγόο Wagener ππνγξάθεη ζηε Πύκε ην πξσηόθνιιν ηεο ρσξίο 

όξνπο παξάδνζεο ηεο Γσδεθαλήζνπ ζηνπο Βξεηαλνύο ζπκκάρνπο 

θαη ζην δηνηθεηή ηνπ Ηεξνύ Ιόρνπ, ζπληαγκαηάξρε Σξηζηόδνπιν 

Ρζηγάληε. 

9 Κατνπ 1945: Αγγιηθέο δπλάκεηο κε ηκήκαηα ηλδηθώλ ηαγκάησλ θαη 

άλδξεο ηνπ Ηεξνύ Ιόρνπ απνβηβάδνληαη ζηε Οόδν. Ν ιαόο ηεο πόιεο 

θαη ησλ ρσξηώλ, θξαηώληαο ειιεληθέο ζεκαίεο, ηνπο επηθπιάζζεη 

απνζεσηηθή ππνδνρή. Γίλεηαη ακέζσο ε εγθαηάζηαζε ησλ λέσλ 

αξρώλ. Αξρίδεη ε πεξίνδνο ηεο αγγινθξαηίαο ζηα Γσδεθάλεζα. 

15 Κατνπ 1945: Φηάλεη ζηε Οόδν ην ζξπιηθό θαηαδξνκηθό "Αβέξσθ" 



θαη καδί ηνπ ν Αξρηεπίζθνπνο Αζελώλ θαη πάζεο Διιάδνο 

Γακαζθελόο, κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ Αληηβαζηιέσο, πξώηνο Έιιελαο 

αξρεγόο πνπ επηζθέπηεηαη ηα ειεύζεξα πηα Γσδεθάλεζα. 

27 Ηνπλίνπ 1946: Πην Ξαξίζη θαη ζην Ππκβνύιην ησλ πνπξγώλ ησλ 

Δμσηεξηθώλ ησλ ηεζζάξσλ Γπλάκεσλ, απνθαζίδεηαη λα πεξηέιζνπλ 

ηα Γσδεθάλεζα ζηελ Διιάδα. Ξξόθεηηαη γηα απόθαζε-ζηαζκό ζηελ 

πνξεία ηνπ δσδεθαλεζηαθνύ ιανύ πξνο ηελ έλσζή ηνπ κε ηε κεηέξα 

Διιάδα 

10 Φεβξνπαξίνπ 1947: πνγξάθεηαη ζην Ξαξίζη ζπλζήθε εηξήλεο 

κεηαμύ ησλ ζπκκάρσλ θαη ησλ ζπλαζπηζκέλσλ Γπλάκεσλ (θαη 

Διιάδαο) θαη ηεο Ηηαιίαο, ζύκθσλα κε ηελ νπνία ε Ηηαιία εθρσξεί 

ζηελ Διιάδα κε πιήξε θπξηαξρία ηα λεζηά ηεο Γσδεθαλήζνπ θαη ηηο 

παξαθείκελεο λεζίδεο. 

31 Καξηίνπ 1947: Πηηο 31 Καξηίνπ 1947 ν Βξεηαλόο δηνηθεηήο ησλ 

ζπκκαρηθώλ Γπλάκεσλ Θαηνρήο Γσδεθαλήζνπ ηαμίαξρνο Α.Π. 

Ξάξθεξ, παξαδίδεη ηε Πηξαηησηηθή Βξεηαληθή Γηνίθεζε ζηνλ 

αληηλαύαξρν Ξεξηθιή Ησαλλίδε. Αξρίδεη ε κεηαβαηηθή πεξίνδνο ηεο 

Διιεληθήο Πηξαηησηηθήο Γηνίθεζεο Γσδεθαλήζνπ. 

9 Ηαλνπαξίνπ 1948:  Κε ηνλ ππ' αξηζκ. 518 λόκν ηεο Γ΄ 

Αλαζεσξεηηθήο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ νξίδεηαη:  

"Αη λήζνη ηεο Γσδεθαλήζνπ Οόδνο, Θάιπκλνο, Θάξπαζνο, 

Αζηππάιαηα, Λίζπξνο, Ξάηκνο, Σάιθε, Θάζνο, Πύκε, Θσο, Ιέξνο, 

Ρήινο θαη Θαζηειιόξηδνλ, σο θαη αη παξαθείκελαη λεζίδεο, 

πξνζαξηώληαη εηο ην Διιεληθόλ Θξάηνο από ηεο 28εο Νθησβξίνπ 

1947".  

Κε ην λόκν απηό, πνπ απνηειεί ηε ιεμηαξρηθή πξάμε ηεο 

Δλζσκάησζεο ηεο Γσδεθαλήζνπ ζηε κεηέξα Διιάδα, ηεξκαηίδεηαη 

ην κεηαβαηηθό ζηάδην ηεο ειιεληθήο ζηξαηησηηθήο δηνίθεζεο. Ζ 7ε 

Καξηίνπ 1948, νξίδεηαη σο εκέξα ηεο παλεγπξηθήο ηππηθήο 

ελζσκάησζεο. 

7 Καξηίνπ 1948:  Ν βαζηιηάο ησλ Διιήλσλ Ξαύινο θαη ε βαζίιηζζα 

Φξεηδεξίθε, κέζα ζε θξελίηηδα ελζνπζηαζκνύ, θηάλνπλ ζηε Οόδν 

ζπλνδεπόκελνη από ηνλ αληηπξόεδξν ηεο θπβέξλεζεο Θσλζηαληίλν 

Ρζαιδάξε, ππνπξγνύο, ζηξαηησηηθνύο θαη άιινπο επηζήκνπο. 

Δπηθεθαιήο ηεο Θεληξηθήο Γσδεθαλεζηαθήο Δπηηξνπήο, νη 



πξσηεξγάηεο ηνπ δσδεθαλεζηαθνύ αγώλα, ν ηαηξόο από ηελ 

Θάιπκλν Πθεύνο Εεξβόο θαη ν παλεπηζηεκηαθόο θαζεγεηήο Κηραήι 

Βνινλάθεο από ηε Πύκε. Κεηά ηελ αλάθξνπζε ηνπ εζληθνύ ύκλνπ, ν 

ππνπξγόο Δζσηεξηθώλ Ξέηξνο Καπξνκηράιεο δηαβάδεη από ηνλ 

εμώζηε ηνπ δηνηθεηεξίνπ ην βαζηιηθό δηάηαγκα: 

Ξεξί πξνζαξηήζεσο ηεο Γσδεθαλήζνπ εηο ηελ Διιάδα 

Ξαύινο Α!  

Βαζηιεύο ησλ Διιήλσλ  

Απεθαζίζακελ θαη δηαηάζζνκελ: 

Άξζξνλ 1νλ  

Αη λήζνη ηεο Γσδεθαλήζνπ, Οόδνο, Θάιπκλνο, Θάξπαζνο, 

Αζηππάιαηα, Λίζπξνο, Ξάηκνο, Σάιθε, Θάζνο, Ρήινο, Πύκε, Θσο, 

Ιέξνο θαη Θαζηειιόξηδν, σο θαη αη παξαθείκελαη λεζίδεο, είλαη 

πξνζεξηεκέλαη εηο ην ειιεληθόλ θξάηνο από ηεο 28εο Νθησβξίνπ 

1947.  

Ν παξώλ λόκνο, ςεθηζζείο ππό ηεο Γ! Αλαζεσξεηηθήο Βνπιήο θαη 

παξ' εκώλ ζήκεξα θπξσζείο, δεκνζηεπζήησ δηα ηεο Δθεκεξίδνο ηεο 

Θπβεξλήζεσο θαη εθηειεζζήησ σο λόκνο ηνπ θξάηνπο.  

Δλ Αζήλαηο ηε 3ε Ηαλνπαξίνπ 1948 Ξαύινο Α! 

Ζ Δλζσκάησζε ηεο Γσδεθαλήζνπ ζηελ Διιάδα έρεη θαη ηππηθά 

πιένλ ηειεζζεί. 

AΛΑΦΝΟΑ ΡΝ ΝΗΘΝΚΔΛΗΘΝ ΚΑΠ ΞΑΡΟΗΑΟΣΖ ΓΗΑ ΡΑ 

ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΑ 

Πηό πιαίζην ηεο ρεηξνηνλίαο ηνπ λένπ επηζθόπνπ Θώνπ θαη Ληζύξνπ 

θπξίνπ Λαζαλαήι ηνπ Β'; , αλαθνξηθά κε ηελ 61ε επέηεην ηεο 

ελζσκαηώζεσο ηεο Γσδεθαλήζνπ ζηελ Διιάδα ν Νηθνπκεληθόο καο 

Ξαηξηάξρεο Βαξζνινκαίνο ηόληζε: 

  

"Καηά ηνλ καθξόλ ρεηκώλα ηεο δνθηκαζίαο ε Δωδεθάλεζνο 

έκεηλε πηζηή θαη αθωζηωκέλε εηο ηελ Οξζνδνμίαλ θαη ηελ 

εζηαπξωκέλελ Εθθιεζίαλ ηεο Κωλζηαληηλνππόιεωο. 

  



Εθώθεπζελ εηο πάζαο ηαο ζεηξήλαο, εξλήζε λα αξλεζή νπδέ 

θαη ειάρηζηνλ ηελ ειιελνξζόδνμνλ ηαπηόηεηά ηεο, 

πεξηεθξόλεζε ηαο δειεαζηηθάο δπηηθάο πξνζθνξάο θαη 

εγέλεην πηζηή έωο ζαλάηνπ, αμία δηα λα ιάβε παξά Κπξίνπ ηνλ 

ζηέθαλνλ ηεο δωήο." 

 


