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Σα Γσδεθάλεζα (γηα ηελ αθξίβεηα είλαη 14) ήηαλ από 
αξραηνηάησλ ρξόλσλ δεκέλα κε ηηο ηύρεο ηνπ Διιεληζκνύ. Δλ 
ηνύηνηο, κόιηο ην 1947 ελζσκαηώζεθαλ ζην ειιεληθό θξάηνο. 

Δμαηηίαο ηεο γεσγξαθηθήο ηνπο ζέζεο δέρζεθαλ 
θαηαζηξεπηηθέο επηδξνκέο από ηνπο Πέξζεο, ηνπο 
αξαθελνύο, ηνπο Βελεηνύο, ηνπο Γελνπάηεο, ηνπο 
ηαπξνθόξνπο θαη ηνπο Σνύξθνπο (ειηδνύθνπο θαη 
Οζσκαλνύο). Από ην 1309 πεξηήιζαλ ζηελ εμνπζία ησλ 
Ισαλληηώλ Ιππνηώλ θαη έκεηλαλ ππό ηελ θπξηαξρία ηνπο έσο ην 

1522, νπόηε καταλήυθηκαν από τοσς Οθωμανούς Σνύξθνπο. Με ηελ έλαξμε ηνπ 
εζληθναπειεπζεξσηηθνύ αγώλα ηνπ 1821, ηα Γσδεθάλεζα επαλαζηάηεζαλ, αιιά ην 1830 
επηζηξάθεθαλ καδί κε ηε άκν ζηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία, κε αληάιιαγκα ηελ Δύβνηα, ε 
νπνία ελζσκαηώζεθε ζην ειεύζεξν ειιεληθό θξάηνο. 

Η θαηάιεςε ησλ Γσδεθαλήζσλ από ηνπο Ιηαινύο ην 1912 αλαπηέξσζε ηηο ειπίδεο ησλ 
θαηνίθσλ ηνπο όηη ζύληνκα ηα λεζηά ζα εληαρζνύλ ζηνλ εζληθό θνξκό. Πξάγκαηη, κε ηε 

ζπλζήθε ησλ εβξώλ (10 Ασγούστοσ 1920) ηα Γσδεθάλεζα παξαρσξνύληαλ ζηελ Διιάδα, 
κε εμαίξεζε ηε Ρόδν, πνπ ζα παξέκελε γηα έλα δηάζηεκα ππό ηηαιηθή δηνίθεζε. Όκσο, ε 
αηπρήο έθβαζε ηεο κηθξαζηαηηθήο εθζηξαηείαο έδσζε ηελ επθαηξία ζηνπο Ιηαινύο λα 
ππαλαρσξήζνπλ θαη κε ηελ άλνδν ηνπ Μνπζνιίλη πξνζπάζεζαλ λα ηα εμηηαιίζνπλ. Μεηά ηε 
ζπλζεθνιόγεζε ησλ Ιηαιώλ (1943), θύξηνη ησλ Γσδεθαλήζσλ έγηλαλ νη Γεξκαλνί θαη κεηά ηελ 
παξάδνζε ηεο Υηηιεξηθήο Γεξκαλίαο (Μάηνο 1945), ε Μεγάιε Βξεηαλία. 

Ήηαλ ε ρξπζή επθαηξία γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ Γσδεθαλήζσλ ζην ειιεληθό θξάηνο, ηελ 
νπνία ε ειιεληθή δηπισκαηία δελ έπξεπε λα αθήζεη λα πάεη ρακέλε. Ήηαλ απαίηεζε ηνπ 
ειιεληθνύ ιανύ θαη είρε ρπζεί άθζνλν ειιεληθό αίκα γηα ηελ εθδίσμε ησλ Γεξκαλώλ από ηα 
Γσδεθάλεζα. Σν ζέκα ζα ιπλόηαλ νξηζηηθά από ηε Γηάζθεςε Δηξήλεο ησλ ληθεηξηώλ 
δπλάκεσλ ηνπ Β' Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, πνπ ζα ζπλεξρόηαλ ζην Παξίζη. 

Η Διιάδα δηα ηνπ πξσζππνπξγνύ Κσλζηαληίλνπ Σζαιδάξε δηακήλπζε όηη ζα έζεηε ζην 
ηξαπέδη ησλ δηαπξαγκαηεύζεσλ σο εζληθέο δηεθδηθήζεηο ηελ πξόζθηεζε ηεο Βνξείνπ Ηπείξνπ 
θαη ησλ Γσδεθαλήζσλ, ηε δηεπζέηεζε ησλ ειιελνβνπιγαξηθώλ ζπλόξσλ, ελώ ζθόπεπε λα 
ζέζεη θαη ην δήηεκα ηεο Κύπξνπ ζηε Μεγάιε Βξεηαλία. Από ηηο ηέζζεξηο απηέο εζληθέο 
δηεθδηθήζεηο, κόλν ην ζέκα ησλ Γσδεθαλήζσλ επνδώζεθε, 
ρσξίο δπζθνιίεο θαη πεξηπινθέο. 

Δίλαη γλσζηό όηη ν ηάιηλ θαη ν Σζόξηζηι, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
Β' Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, πξνζπάζεζαλ λα δειεάζνπλ ηελ 
Σνπξθία, πξνζθέξνληάο ηεο νξηζκέλα παξάθηηα λεζηά ηνπ 
Αηγαίνπ, πξνθεηκέλνπ λα ηελ πείζνπλ λα βγεη ζηνλ πόιεκν ζην 
πιεπξό ησλ πκκάρσλ ή ηνπιάρηζηνλ λα παξακείλεη απζηεξά 
νπδέηεξε. Δπηπξνζζέησο, ν ηάιηλ είρε ζπλδέζεη ην ζέκα ησλ 
Γσδεθαλήζσλ κε ηελ Σξηπνιίηηδα (ζεκεξηλή Ληβύε), γηα ηελ 
νπνία ε νβηεηηθή Έλσζε είρε δηαηππώζεη ην αίηεκα λα ηεο 
αλαηεζεί ε εληνιή. 

Όκσο, ζε κηα απξόζκελε ζηξνθή ηεο πνιηηηθήο ηεο, ε νβηεηηθή Έλσζε ζπγθαηαηέζεθε λα 
απνδνζνύλ ηα Γσδεθάλεζα ζηε Διιάδα, ζηε ζπλεδξίαζε ησλ Τπνπξγώλ Δμσηεξηθώλ πνπ 

πξνεηνίκαδε ηε Γηάζθεςε Δηξήλεο ησλ Παξηζίσλ. Η δήισζε έγηλε ζηηο 27 Ιοσνίοσ 1946 από 
ηνλ Τπνπξγό Δμσηεξηθώλ Βηαηζεζιάβ θξηάκπηλ, γλσζηόηεξν σο Μνιόησθ, κε κνλαδηθό όξν 
ηελ απνζηξαηησηηθνπνίεζε ησλ λεζηώλ. Έηζη, πξνηνύ θαλ ζπλέιζεη ε Γηάζθεςε Δηξήλεο, ην 
ζέκα ησλ Γσδεθαλήζσλ είρε ιάβεη επλντθή ηξνπή γηα ηελ Διιάδα. 

Η είδεζε γηα ηελ απόδνζε ησλ Γσδεθαλήζσλ ζηε Διιάδα ραηξεηίζηεθε κε κεγάιν 
ελζνπζηαζκό, ζε κηα πεξίνδν πνπ ε ρώξα βξηζθόηαλ ζηε δίλε ηνπ Δκθπιίνπ Πνιέκνπ. Η 
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Γηάζθεςε ηεο Δηξήλεο ζπλήιζε ζην Παξίζη από ηηο 29 Ιοσλίοσ έσο ηηο 11 Οκτωβρίοσ 
1946, όπνπ ηέζεθαλ από ειιεληθήο πιεπξάο θαη ηα ζέκαηα ηεο Βνξείνπ Ηπείξνπ θαη ηεο 
δηεπζέηεζεο ησλ ειιελνβνπιγαξηθώλ ζπλόξσλ, ρσξίο επηηπρία, αθνύ νη ΗΠΑ δελ ζέιεζαλ λα 
δπζαξεζηήζνπλ ηε ζύκκαρό ηνπο νβηεηηθή Έλσζε θαη ηνπο δνξπθόξνπο ηεο Αιβαλία θαη 
Βνπιγαξία. Η πξνζπάζεηα ηεο Σνπξθίαο λα δηεθδηθήζεη ην Καζηειόξηδν θαη ηε ύκε έπεζαλ 
ζην θελό. 

ηηο 10 Φεβροσαρίοσ 1947 ππνγξάθεθε ζην Παξίζη ε πλζήθε Δηξήλεο κε ηελ Ιηαιία, 
ζύκθσλα κε ηελ νπνία ηα Γσδεθάλεζα απνδίδνληαλ ζηελ Διιάδα, ελώ ε Ιηαιία 
ππνρξεσλόηαλ ζε απνδεκίσζε ύςνπο 105 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ πξνο ηε ρώξα καο. Με 
επηκνλή ηεο ζνβηεηηθήο πιεπξάο, νξηδόηαλ ζην θείκελν όηη ηα λεζηά ζα παξέκελαλ 
απνζηξαηησηηθνπνηεκέλα, πξόβιεςε πνπ ζα επηθαιεζηεί ε Σνπξθία θαηά ηξόπν θαηαρξεζηηθό 
κεηά ην 1974. Από ηελ ηνπξθηθή εξκελεία ηνπ θεηκέλνπ ηεο ειιελντηαιηθήο ζπλζήθεο ηνπ 
1947, ζε ζπλδπαζκό κε ηηο ηηαινηνπξθηθέο ζπκθσλίεο ηνπ 1932, ζα πξνθύςεη θαη ην δήηεκα 

ησλ «γθξίδσλ δσλώλ», πνπ έζεζε ε Άγθπξα κεηά ηελ Κρίση των Ιμίων ην 1996. 

Η ηειεηή παξάδνζεο ησλ Γσδεθαλήζσλ ζηελ Διιάδα από ηηο βξεηαληθέο αξρέο έγηλε ζηηο 31 

Μαρτίοσ 1947 ζηε Ρόδν κέζα ζε παλεγπξηθή αηκόζθαηξα. Πξώηνο δηνηθεηήο ησλ 
Γσδεθαλήζσλ αλέιαβε ν αληηλαύαξρνο Πεξηθιήο Ισαλλίδεο, κε πνιηηηθό ζύκβνπιν ηνλ 

παλεπηζηεκηαθό θαη δηθαζηηθό Μιταήλ Στασινόποσλο, κεηέπεηηα πξόεδξν ηεο Διιεληθήο 

Γεκνθξαηίαο. Η επίζεκε ηειεηή ηεο ελζσκάησζεο έγηλε ζηηο 7 Μαρτίοσ 1948 θαη ην 1955 ηα 
Γσδεθάλεζα έγηλαλ λνκόο κε πξσηεύνπζα ηε Ρόδν. 
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