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Βυζαντινά χρόνια Ιωαννίτες ιππότες Σουρκοκρατία Ιταλική κατοχή Ενσωμάτωση

Ο χρόνος στα Δωδεκάνησα αρχίζει να μετράει από τη 

λενιηζηθή επνρή. Οι πρώτοι κάτοικοι ήταν οι Σελχίνες, 
Μινωίτες από την Κρήτη.

Γύξσ ζηα 1500 π.Χ. θηάλνπλ νη πξώηνη Μπθελαίνη

ηα 1400 π.Χ. έξρνληαη νη Αραηνί θαη πεξίπνπ ην 1100 π.Χ.
νη Γσξηείο

Σνλ 9ν αηώλα νη πξώηεο πόιεηο – θξάηε Λίλδνο, Κάκηξνο, 

Ιαιπζόο ζρεκαηίδνπλ καδί κε ηελ Κσ, ηελ Κλίδν θαη ηελ 

Αιηθαξλαζζό ηε «Γσξηθή Δμάπνιε». 

Σο 408 π.Χ. η Λίνδος, η Κάμιρος και η Ιαλυσός ενώνονται σε 
μια μεγάλη πόλη το Δήμο Ροδίων

Μηλσίηεο πνιεκηζηήο 

νπιηζκέλνο κε ειαθξηά 

αζπίδα, θξάλνο από δόληηα 

αγξηνγνύξνπλνπ, δόξπ θαη 

θνληό ζπαζί

Πνιεκηθή ηξηήξεο. 

Γηαθξίλεηαη ην έκβνιν γηα ηε 

δηάηξεζε ησλ ερζξηθώλ 

πινίσλ θαη ην δσγξαθηζκέλν 

κάηη πνπ μόξθηδε ην θαθό.

Αρχαιότητα

Αξρίδεη ε ιακπξή επνρή. Ζ Γσδεθάλεζνο θαη θπξίσο ε 

Ρόδνο βξίζθεηαη ζε λεπξαιγηθή ζέζε ζηνλ εκπνξηθό 

δξόκν Αλαηνιήο-Γύζεο. Οη αξρηθνί γεσξγνί 

κεηαηξέπνληαη ζε λαπηηθνύο θη εκπόξνπο θαη γίλνληαη 

ζαιαζζνθξάηνξεο.
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Βυζαντινά χρόνια Ιωαννίτες ιππότες Σουρκοκρατία Ιταλική κατοχή Ενσωμάτωση

Γξάθεκα ηεο 

πνιηνξθίαο ηεο 

πόιεο ηεο 

Ρόδνπ από ην 

Γεκήηξην ηνλ 

Πνιηνξθεηή.

Σν 305-304 π.Χ. ν Γεκήηξηνο ν 

Πνιηνξθεηήο πνιηνξθεί ηε Ρόδν γηα έλα 

ρξόλν ρσξίο απνηέιεζκα. Ζ Ρόδνο βγαίλεη 

δνμαζκέλε από απηόλ ηνλ πόιεκν θαη καδί 

κε ηα γύξσ λεζηά γλσξίδεη κεγάιε αθκή 

πνπ θξαηάεη 3 αηώλεο σο ην 42 π.Υ. πνπ 

αηρκαισηίδεηαη από ηνπο Ρσκαίνπο.

Αρχαιότητα
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Αρχαιότητα Ιωαννίτες ιππότες Σουρκοκρατία Ιταλική κατοχή Ενσωμάτωση

Σο 42 π.Χ. ο Κάσσιος καταλαμβάνει, καταστρέφει και λεηλατεί 
το νησί, αρπάζοντας τα δημόσια χρήματα, όλα τα πλοία και τα 
μεγάλα έργα τέχνης. 3000 αγάλματα μεταφέρονται  στη Ρώμη. 

Ανάμεσά τους το ύμπλεγμα του Λαοκόοντα.

Σα χρόνια που ακολουθούν η πειρατεία οργιάζει στο 
αρχιπέλαγος. Βενετσιάνοι, Γενουάτες,  αρακηνοί, Άραβες, 

πειρατές και έμποροι αλωνίζουν τις θάλασσες και αφήνουν τα 
ίχνη τους στα νησιά του Αιγαίου.

Σν ύκπιεγκα 

ηνπ Λανθόνληα 

πνπ ζήκεξα 

βξίζθεηαη ζην 

Βαηηθαλό.

Βπδαληηλόο 

ζηξαηησηηθόο 

άγηνο (13νο 

αηώλαο)

Βυζαντινά χρόνια
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Αρχαιότητα Βυζαντινά χρόνια Σουρκοκρατία Ιταλική κατοχή Ενσωμάτωση

Σο 1309 ένας από τους 
Γενουάτες τυχοδιώκτες στον 
οποίο ο αυτοκράτορας του 

Βυζαντίου είχε παραχωρήσει 
τη Ρόδο, την πουλάει στους 

Ιωαννίτες ιππότες που είχαν 
φύγει από τα Ιεροσόλυμα.

Οι ιππότες έμειναν περίπου 

200 ρξόληα κι έδωσαν στην 
πόλη της Ρόδου τη μεσαιωνική 
ατμόσφαιρα που βλέπουμε ως 

σήμερα.

Σο 1453 πέφτει η Πόλη και οι 
Οθωμανοί έρχονται.

Ισαλλίηεο ηππόηεο 

(14 νο αηώλαο)

Ιωαννίτες ιππότες

Οη ηππόηεο ζηε Ρόδν
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Αρχαιότητα Βυζαντινά χρόνια Ιωαννίτες ιππότες Ιταλική κατοχή Ενσωμάτωση

Σο 1522 και ύστερα από σκληρή πολιορκία η Ρόδος πέφτει στα χέρια των Οθωμανών Σούρκων. 

Οι Ιωαννίτες ιππότες αναχωρούν για τη Μάλτα. 

Σα Δωδεκάνησα παραδίδονται στον ουλεϊμάν τον Μεγαλοπρεπή.

Ακολουθούν τα σκοτεινά χρόνια της Σουρκοκρατίας.

Σνύξθνο γελίηζαξνο

Σουρκοκρατία
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Αρχαιότητα Βυζαντινά χρόνια Ιωαννίτες ιππότες Σουρκοκρατία Ενσωμάτωση

Σο 1821 όταν ξεσπά η Ελληνική Επανάσταση η συμμετοχή των Δωδεκανησίων είναι πάνδημη και ολόψυχη. Η Κάσος 

προσφέρει ανεκτίμητη βοήθεια στον ελληνικό στόλο και οι Σούρκοι καταστρέφουν ολοσχερώς το νησί το 1824 ως τιμωρία.

Σο 1830 με το Πρωτόκολλο του Λονδίνου τα Δωδεκάνησα παραμένουν στην κυριαρχία των Οθωμανών σε αντάλλαγμα της 
Εύβοιας η οποία αποδίδεται στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος.

Σα αίηηα ηεο θαηάιεςεο ησλ Γσδεθαλήζσλ από ηνπο Ηηαινύο.

1. Οη Ηηαινί ήηαλ  ζε εκπόιεκε θαηάζηαζε κε ηελ Οζσκαληθή 

Απηνθξαηνξία θαη ήζειαλ λα κεηαθέξνπλ ηελ πνιεκηθή 

ζύγθξνπζε θνληά ζην θέληξν ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο 

ώζηε λα ηελ αλαγθάζνπλ λα δεηήζεη αλαθσρή.

2. Ζ απνηθηνθξαηηθή δηάζεζε ηεο Ηηαιίαο, πνπ επεδίσθε ηελ 

επέθηαζε ηεο επηξξνήο ηεο ζην γεσγξαθηθό ρώξν ηεο 

Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. 

Ιταλική κατοχή
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Αρχαιότητα Βυζαντινά χρόνια Ιωαννίτες ιππότες Σουρκοκρατία Ενσωμάτωση

6 Ματνπ 1912: ηηο 4 Μαΐνπ 1912 

απνβηβάζηεθαλ από πνιεκηθά θαη 

κεηαγσγηθά πινία ζηηο παξαιίεο ησλ 

Σξηαληώλ θαη ηεο Καιιηζέαο Ρόδνπ 

15.000 άλδξεο ππό ηε δηνίθεζε ηνπ 

ζηξαηεγνύ Ακέιην. Γύν κέξεο 

αξγόηεξα, ζηηο 6 Μαΐνπ, θαηέιαβαλ 

ηελ πόιε ηεο Ρόδνπ ρσξίο αληίζηαζε 

ησλ Σνύξθσλ θαη κε ηελ ελζνπζηώδε 

ζπκπαξάζηαζε ηνπ ειιεληθνύ 

πιεζπζκνύ πνπ ηνπο ππνδέρηεθε σο 

απειεπζεξσηέο. Ζ ηνπξθηθή θξνπξά 

ηεο πόιεο, πεξίπνπ 1.200 άλδξεο, 

ππνρώξεζε ζηελ Φίλζν, όπνπ θαη 

έγηλε θαη ε κνλαδηθή κάρε.

Η παξάδνζε ησλ Σνύξθσλ ζηε Ψίλζν.

Ιταλική κατοχή

Α΄ πεξίνδνο Ιηαινθξαηίαο 

(1912-1923)
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Οθηώβξηνο 1913: Ζ Διιάδα, κεηά ηε ληθεθόξα έθβαζε ησλ βαιθαληθώλ πνιέκσλ, δηπιαζηάδεηαη ζε έθηαζε θαη 

ζε πιεζπζκό. ηελ Διιάδα ελζσκαηώλνληαη θαη όια ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ, εθηόο από ηα Γσδεθάλεζα, πνπ 

εμαθνινπζεί λα ηα θαηέρεη «πξνζσξηλά»  ε Ηηαιία. Κη έηζη, από κηα ηξαγηθή ζπγθπξία, γηα ιίγνπο κήλεο ηηαιηθήο 

θαηνρήο, ηα Γσδεθάλεζα ράλνπλ ηε κεγάιε επθαηξία λα απειεπζεξσζνύλ νξηζηηθά

7 Απξηιίνπ 1919: 

«Αηκαηεξό Πάζρα» . Οη 

ηηαιηθέο αξρέο επηρεηξνύλ λα 

παξεκπνδίζνπλ ηε 

δηελέξγεηα 

παλδσδεθαλεζηαθνύ 

ζπιιαιεηεξίνπ γηα ηελ 

έλσζε ησλ Γσδεθαλήζσλ κε 

ηελ Διιάδα. ην ρσξηό 

Παξαδείζη ν ηεξέαο 

Παπαινπθάο θαη ε Αλζνύια 

Εεξβνύ ζθνηώλνληαη από 

ηνπο Ηηαινύο. 

Αρχαιότητα Βυζαντινά χρόνια Ιωαννίτες ιππότες Σουρκοκρατία ΕνσωμάτωσηΙταλική κατοχή

10 Απγνύζηνπ 1920: Τπνγξάθεηαη από ηνλ  Έιιελα  πξσζππνπξγό, Διεπζέξην Βεληδέιν εζπλζήθε ησλ 

εβξώλ, ζύκθσλα κε ηελ νπνία ε Σνπξθία παξαηηείηαη ππέξ ηεο Ηηαιίαο θάζε δηθαηώκαηνο θαη ηίηινπ επί ησλ 

λεζηώλ ηνπ Αηγαίνπ, (Γσδεθάλεζα) ελώ, κε άιιε ζπλζήθε, ηελ ίδηα εκέξα, ε Ηηαιία παξαηηείηαη, ππέξ ηεο Διιάδαο, 

όισλ ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ηίηισλ ηεο ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ 

Ο Διεπζέξηνο Βεληδέινο θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζπλζήθεο
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Αρχαιότητα Βυζαντινά χρόνια Ιωαννίτες ιππότες Σουρκοκρατία ΕνσωμάτωσηΙταλική κατοχή

24 Ινπιίνπ 1923: Ζ Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή θαη ε άλνδνο ηνπ θαζηζκνύ έδσζαλ ηελ δπλαηόηεηα ζην 

Μνπζνιίλη λα θαηαγγείιεη ηε ζπλζήθε ησλ εβξώλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα πεηύρεη κε ηε ζπλζήθε ηεο Λσδάλεο ηε 

δηεζλή αλαγλώξηζε ηεο Ηηαιηθήο θπξηαξρίαο ζηα Γσδεθάλεζα.

Ζ νξγάλσζε ηεο ηηαιηθήο δηνίθεζεο ηελ πξώηε 

πεξίνδν ηεο Ηηαινθξαηίαο (1912-1923)
1. Πνιεκηθή θαηνρή κε ζηξαηησηηθό δηνηθεηή θαη κε 

πεξηνξηζκέλεο παξεκβάζεηο ζηελ εζσηεξηθή 

δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή νξγάλσζε. 

2. Δθηέιεζε έξγσλ ζηξαηησηηθήο ππνδνκήο ζηα λεζηά 

κε ηε κεγαιύηεξε ζηξαηεγηθή ζεκαζία, ηε Ρόδν, ηελ 

Κσ, θαη ηε Λέξν. 
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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, Μάξην Λάγθν.  

28 Οθησβξίνπ 1940: Ζ Ηηαιία θεξύζζεη ηνλ πόιεκν ζηελ Διιάδα πνπ 

απαληά κε ην ππεξήθαλν "ΟΥΗ". Πνιινί Γσδεθαλήζηνη ηεο δηαζπνξάο θαη 

ησλ λεζηώλ έζπεπζαλ εζεινληηθά λα θαηαηαγνύλ ζηηο εζληθέο θαη ηηο 

ζπκκαρηθέο δπλάκεηο, γηα λα πνιεκήζνπλ ηνλ εηζβνιέα θαη λα 

απειεπζεξώζνπλ ηα Γσδεθάλεζα. Γεκηνπξγήζεθε ηόηε ην Γσδεθαλεζηαθό 

ύληαγκα, πνπ πξνσζήζεθε ζηα ειιελναιβαληθά ζύλνξα θαη αξγόηεξα ζηελ 

Αίγππην. Νεζηώηεο πνπ ήδε είραλ θαηαθύγεη ζηελ Αίγππην θαη ηε Μέζε 

Αλαηνιή, ίδξπζαλ ηε Γσδεθαλεζηαθή Φάιαγγα, πνπ αξγόηεξα πήξε κέξνο 

ζηηο κάρεο ηνπ Δι Αιακέηλ θαη ηνπ Ρίκηλη. Πνιινί Γσδεθαλήζηνη θαηαηάρζεθαλ 

επίζεο ζηνλ Ηεξό Λόρν, ν νπνίνο δξνύζε ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ. 

Γσδεθαλήζηνο είλαη θαη ν πξώηνο λεθξόο αμησκαηηθόο ηνπ πνιέκνπ, ν 

ππνινραγόο Αιέμαλδξνο Γηάθνο από ηε Υάιθε. Σελ ίδηα εκέξα, νη Ηηαινί 

ζπγθεληξώλνπλ ζε ζηξαηόπεδν ζηελ ηάθξν όινπο ηνπο άξξελεο 

Γσδεθαλήζηνπο Έιιελεο ππεθόνπο  

Β΄ πεξίνδνο Ιηαινθξαηίαο 

(1923-1943)

Αρχαιότητα Βυζαντινά χρόνια Ιωαννίτες ιππότες Σουρκοκρατία ΕνσωμάτωσηΙταλική κατοχή

Ο Αιέμαλδξνο Γηάθνο

ηξαηόπεδν ζπγθέληξσζεο ζηελ ηάθξν
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Ζ νξγάλσζε ηεο ηηαιηθήο δηνίθεζεο ηε δεύηεξε πεξίνδν ηεο 

Ηηαινθξαηίαο (1923-1943)
Δπίζεκε πξνζάξηεζε ησλ λεζηώλ.

Γηνίθεζε από πνιηηηθά πξόζσπα.

θιεξόηεηα ηεο θαηνρηθήο εμνπζίαο απέλαληη ζηνλ πιεζπζκό ησλ λεζηώλ. 

Δθηέιεζε έξγσλ ππνδνκήο θαζώο θαη έξγσλ ελίζρπζεο ηεο νηθνλνκίαο-

πξόζεζε γηα κόληκε θπξηαξρία.

Όινη νη ηνπηθνί άξρνληεο δηνξίδνληαλ από ηηο ηηαιηθέο αξρέο. 

Καηαξγείηαη ε Διιεληθή ζρνιηθή παηδεία.

Δπηβάιιεηαη ε ππνρξεσηηθή πξνζαξκνγή ησλ ηνπσλπκίσλ ζηνπο θαλόλεο 

ηεο ηηαιηθήο γιώζζαο. 

Αλέγεξζε θηεξίσλ εληππσζηαθήο αξρηηεθηνληθήο.

Απαιινηξίσζε θαη παξαρώξεζε αγξνηηθώλ εθηάζεσλ από Έιιελεο ζε 

Ηηαινύο.

Αλαζηήισζε ησλ κλεκείσλ ηεο ηππνηηθήο πεξηόδνπ- ε ηηαιηθή θαηάθηεζε 

απηνπξνβαιιόηαλ σο δηάδνρνο. 

Αρχαιότητα Βυζαντινά χρόνια Ιωαννίτες ιππότες Σουρκοκρατία ΕνσωμάτωσηΙταλική κατοχή
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8 επηεκβξίνπ 1943: Μεηά ηελ πηώζε ηνπ Mνπζνιίλη ηε δηνίθεζε ηεο Γσδεθαλήζνπ αλαιακβάλνπλ νη 

Γεξκαλνί γηα δύν ρξόληα σο ηελ ήηηα ηεο Γεξκαλίαο από ηνπο ζπκκάρνπο.

8 Ματνπ 1945: Όηαλ ε λαδηζηηθή 

Γεξκαλία ζπλζεθνιόγεζε παξέδσζε ηα 

λεζηά ζηνπο Άγγινπο. Ο αξρεγόο ησλ 

γεξκαληθώλ Γπλάκεσλ θαηνρήο 

ππνγξάθεη ζηε ύκε ην πξσηόθνιιν ηεο 

παξάδνζεο ηεο Γσδεθαλήζνπ ζηνπο 

Βξεηαλνύο ζπκκάρνπο θαη ζην δηνηθεηή 

ηνπ Ηεξνύ Λόρνπ, ζπληαγκαηάξρε 

Υξήζην Σζηγάληε.

9 Ματνπ 1945: Αγγιηθέο δπλάκεηο θαη άλδξεο ηνπ Ηεξνύ Λόρνπ θηάλνπλ ζηε Ρόδν. Ο ιαόο ηεο πόιεο θαη ησλ 

ρσξηώλ, θξαηώληαο ειιεληθέο ζεκαίεο, ηνπο επηθπιάζζεη απνζεσηηθή ππνδνρή. 

Αρχαιότητα Βυζαντινά χρόνια Ιωαννίτες ιππότες Σουρκοκρατία Ενσωμάτωση
Γερμανική κατοχή
Βρετανική κατοχή

Γεξκαληθή θαηνρή (1943-1945)

Βξεηαληθή θαηνρή (1945-1947)

Ιζηνξηθή θσηνγξαθία ηεο 8εο Μαΐνπ 1945. Ο Γεξκαλόο ζηξαηεγόο 

Βάγγελεξ ππνγξάθεη ηελ παξάδνζε ησλ γεξκαληθώλ δπλάκεσλ 

Ννηηναλαηνιηθνύ Αηγαίνπ ζηνπο πκκάρνπο. 
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Η ππνζηνιή ηεο αγγιηθήο ζεκαίαο 

ελώ ν λαύαξρνο Ισαλλίδεο θαη ν 

ηαμίαξρνο Πάξθεξ είλαη ζε ζηάζε 

ραηξεηηζκνύ.

Η ειιεληθή ζεκαία πςώλεηαη 

αξγά αξγά κέζα ζε απεξίγξαπηεο 

εθδειώζεηο ηνπ ιανύ ηεο Ρόδνπ. 

Λαόο θαη επίζεκνη γνλαηηζηνί παξαθνινπζνύλ ηελ αλύςσζε ηεο 

ειιεληθήο ζεκαίαο.

31 Μαξηίνπ 1947: Ο Βξεηαλόο δηνηθεηήο ησλ 

ζπκκαρηθώλ Γπλάκεσλ Καηνρήο Γσδεθαλήζνπ 

ηαμίαξρνο  Πάξθεξ, παξαδίδεη ηε δηνίθεζε ζηνλ 

αληηλαύαξρν Πεξηθιή Ησαλλίδε. Αξρίδεη ε 

κεηαβαηηθή πεξίνδνο ηεο Διιεληθήο 

ηξαηησηηθήο Γηνίθεζεο Γσδεθαλήζνπ.

Απνκέλεη πιένλ ε 

ηππηθή δηαδηθαζία 

ελζσκάησζεο ηεο 

Γσδεθαλήζνπ κε ηελ 

Διιάδα πνπ ζα 

ενξηαζηεί παλεγπξηθά 

ζηηο 7 Μαξηίνπ 1948.

Ζ πνξεία πξνο 

ηελ ελζσκάησζε

27 Ινπλίνπ 1946: Ζ πλζήθε Δηξήλεο ηνπ 

Παξηζηνύ, κε ηελ νπνία έθιεηζε ν Β΄ 

Παγθόζκηνο Πόιεκνο, επηδίθαζε ζηελ Διιάδα 

ηα Γσδεθάλεζα γηα ηε λίθε ηεο επί ηεο Ηηαιίαο 

θαη ησλ δπλάκεσλ ηνπ Άμνλα. Πξόθεηηαη γηα 

απόθαζε-ζηαζκό ζηελ πνξεία ηνπ 

δσδεθαλεζηαθνύ ιανύ πξνο ηελ έλσζή ηνπ κε 

ηε κεηέξα Διιάδα
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Αρχαιότητα Βυζαντινά χρόνια Ιωαννίτες ιππότες Σουρκοκρατία Ιταλική κατοχή

9 Ιαλνπαξίνπ 1948: Ο ππ' αξηζκ. 518 λόκνο ηεο Γ΄ Αλαζεσξεηηθήο 

Βνπιήο ησλ Διιήλσλ απνηειεί ηε ιεμηαξρηθή πξάμε ηεο Δλζσκάησζεο 

ηεο Γσδεθαλήζνπ ζηελ Διιάδα θαη  ηεξκαηίδεηαη ην κεηαβαηηθό ζηάδην 

ηεο ειιεληθήο ζηξαηησηηθήο δηνίθεζεο . Ζ 7ε Μαξηίνπ 1948, νξίδεηαη σο 

εκέξα ηεο παλεγπξηθήο ηππηθήο ελζσκάησζεο

Ενσωμάτωση

Πεξί πξνζαξηήζεσο ηεο Γσδεθαλήζνπ εηο ηελ 

Διιάδα

Παύινο Α΄ Βαζηιεύο ησλ Διιήλσλ.

Απεθαζίζακελ θαη δηαηάζζνκελ:

Άξζξνλ 1νλ 

Αη λήζνη ηεο Γσδεθαλήζνπ, Ρόδνο, Κάιπκλνο, 

Κάξπαζνο, Αζηππάιαηα, Νίζπξνο, Πάηκνο, Χάιθε, 

Κάζνο, Σήινο, ύκε, Κσο, Λέξνο θαη Καζηειιόξηδν, 

σο θαη αη παξαθείκελαη λεζίδεο, είλαη 

πξνζεξηεκέλαη εηο ην ειιεληθόλ θξάηνο από ηεο 

28εο Οθησβξίνπ 1947.

Ο παξώλ λόκνο, ςεθηζζείο ππό ηεο Γ΄ 

Αλαζεσξεηηθήο Βνπιήο θαη παξ' εκώλ ζήκεξα 

θπξσζείο, δεκνζηεπζήησ δηα ηεο Δθεκεξίδνο ηεο 

Κπβεξλήζεσο θαη εθηειεζζήησ σο λόκνο ηνπ 

θξάηνπο.

Δλ Αζήλαηο ηε 3ε Ιαλνπαξίνπ 1948 Παύινο Α΄

Σν πξόγξακκα ηεο ηειεηήο 
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Οη επίζεκνη θαηέξρνληαη από ην Γηνηθεηήξην, ην 

ζεκεξηλό θηίξην ηεο Ννκαξρίαο Γσδεθαλήζνπ.

Ο δήκαξρνο Γαβξηήι Χαξίηνο θαισζνξίδεη ην 

βαζηιέα Παύιν Α΄Οη επίζεκνη αλακέλνπλ ηελ άθημε ηνπ βαζηιέα

7 Μαξηίνπ 1948: Ο βαζηιηάο ησλ 

Διιήλσλ Παύινο θαη ε βαζίιηζζα 

Φξεηδεξίθε, θηάλνπλ ζηε Ρόδν 

ζπλνδεπόκελνη από επηζήκνπο. Μεηά ηελ 

αλάθξνπζε ηνπ εζληθνύ ύκλνπ, ν 

ππνπξγόο Δζσηεξηθώλ Πέηξνο 

Μαπξνκηράιεο δηαβάδεη από ηνλ εμώζηε 

ηνπ δηνηθεηεξίνπ ην βαζηιηθό δηάηαγκα. 

Αθνινπζεί  κεγαινπξεπήο παξέιαζε 

ζηξαηησηηθώλ κνλάδσλ θαη 

καζεηώλ/ηξηώλ ησλ ζρνιείσλ.
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Η παξέιαζε ηεο 7εο Μαξηίνπ 1948 κπξνζηά ζην Δζληθό Θέαηξν
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Σνλ Ζγνύκελν ηνπ Παλνξκίηε Υξύζαλζν Μαξνπιάθε πνπ θαηαθξενπξγήζεθε.

Γηνξηάδνληαο ζήκεξα ειεύζεξνη ηηκνύκε θαη δνμάδνπκε 

ηνπο δηθνύο καο λεθξνύο θαη ήξσεο.

Σνλ Καζηειινξηδηό θνκκάλην Νίθν άββα πνπ έθαςε ην Ηηαιηθό 

αεξνδξόκην ησλ Μαξηηζώλ θαη ηνπθεθίζηεθε ζην δάζνο ηνπ Ρνδηληνύ.

Σν Λνραγό Φαλνπξάθε από ηε Υάιθε πνπ ζθνηώζεθε πάλσ ζην λεζί ηνπ γηα θαηαζθνπεία.

Σελ Αλζνύια Εεξβνύ θαη ηνλ Παπαινπθά πνπ ηνπο ζθόησζαλ νη 

Ηηαινί ην αηκαηεξό Πάζρα ηνπ 1919 όηαλ κεηά ην «Υξηζηόο 

Αλέζηε» βξνληνθώλαμαλ «Διιάο Αλέζηε»

Σν Υξήζην Σζηγάληε θαη ηνπο Ηεξνινρίηεο ηνπ

Σνλ Αιέμαλδξν Γηάθν από ηε Υάιθε πνπ ήηαλ ν πξώηνο λεθξόο 

αμησκαηηθόο ην 1940

Σν Μηράιε Βξνύρν, ηνλ Κιεόβνπιν Γεσξγηάδε θαη ην Γηώξγν Κσζηαξίδε πνπ εθηειέζηεθαλ ζην Ρνδίλη.

Σν Γηώξγν Κπξκηράιε πνπ ζπκκεηείρε ζην ζακπνηάδ ησλ ηηαιηθώλ 

αεξνδξνκίσλ ζηα Μαξηηζά θαη ζηελ Κάιαζν θαη θπιαθίζηεθε από ηνπο 

Ηηαινύο.

Ο Μηράιεο 

ΒξνύρνοΟ Γεώξγηνο Κσζηαξίδεο
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ην Γεώξγην Γηακαληίδε πνπ εγθαηέζηεζε δίθηπν 

πιεξνθνξηώλ ζηε Ρόδν κε πξάθηνξεο ζε όια ηα 

ρσξηά θαη θξόληηδε γηα ηε κεηαβίβαζή ζην 

ζηξαηεγείν ζην Κάηξν κέζσ Μνλνιίζνπ.

ηνλ παπα-Κιήκε Γηαθνκαλώιε θαη ζηε Μαξία 

Μαιαλδξή από ηε Μνλόιηζν ρσξίο ηε ζπκβνιή ησλ 

νπνίσλ δελ ζα επηβίσλε ην θιηκάθην ηεο 

αληηθαηαζθνπείαο ζηε ζπειηά ηεο Μνλνιίζνπ.

ην πύξν Καηέρε πνπ ζπκκεηείρε ζε όιεο ηηο θάζεηο 

ηεο αληηθαηαζθνπείαο

ηνλ αζπξκαηηζηή Αληώλε Νεζγό θαη ηνλ Παλνξκίηε 

Νηξε πνπ είραλ ηελ επζύλε ηνπ αζύξκαηνπ ζηε 

ζπειηά ηεο πεξηνρήο Μαζάξσλ κεηά ηε κεηαθνξά ηνπ 

από ην Μνλόιηζν.

Ο πύξνο ΚαηέρεοΗ Μαξία Μαιαλδξή

Ηδηαίηεξε αλαθνξά ζα πξέπεη λα θάλνπκε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε θιηκάθηα 

αληηθαηαζθνπείαο πνπ είραλ σο θξεζθύγεηό ηνπο ζπειηά ζηελ πεξηνρή Μνλνιίζνπ  θαη 

κεηέπεηηα άιιε ζπειηά ζηελ πεξηνρή Μαζάξσλ - Καιάζνπ. 

Η είζνδνο ηεο ζπειηάο θαη ε πιάθα πνπ ηνπνζέηεζε ε 

θνηλόηεηα Μνλνιίζνπ

Σν εζσηεξηθό ηεο ζπειηάο
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Σνπο ζπγρσξηαλνύο καο

Σνλ Καλάθε πνπ ζαλαηώζεθε επεηδή  καδί κε 

άιινπο Αξραγγειίηεο ζθόησζαλ δύν 

Σνύξθνπο.

Σν ηακάηε Φξάγθν ή Μαξνπιηά πνπ κόλνο 

ηνπ θαηέβαζε ηελ ηνπξθηθή ζεκαία πνπ 

θπκάηηδε ζην θακπαλαξηό ηεο εθθιεζίαο καο.

Σνπο ηέθαλν Γέξνληα ή Αιέμε, ην ίκν 

Αγγηνύ θαη ηε Σζακπίθα Λακπξηαλνύ πνπ 

ζθνηώζεθαλ από θαζηζηηθέο ζθαίξεο γηα 

θαηαζθνπεία.

Σνπο Αλαζηάζε αξηθά,  Αληώλε αξηθά, 

Σηκνιέσλ Υξηζηνδνύινπ θαη Κώζηα Κάληαθα 

γηα όινπο ηνπο αγώλεο ηνπο σο ζύλδεζκνη 

θαηαζθόπσλ.

Σνλ Αληώλε Μαπξηό ή Βξόλην ηνλ απιντθό αζόξπβν θαη ηαιαηπσξεκέλν ζηξαηηώηε θαη πνιεκηζηή ηνπ 

Αιβαληθνύ κεηώπνπ ην 1940.

Σν δάζθαιν Γησξγά πνπ αξλήζεθε επίκνλα, πεξήθαλα θαη κε ηόικε λα δηδάμεη ζηα ειιελόπνπια ηηαιηθά 

γξάκκαηα θαη ηηαιηθή ηζηνξία, θξύβνληαο ηε γαιαλόιεπθε ζηνλ ηνίρν ηνπ ζπηηηνύ ηνπ γηα ζάβαλό ηνπ

Σνπο αλώλπκνπο ζπγρσξηαλνύο καο πνπ ξίρλνληαο βελδίλε αληί γηα λεξό ζηα δηάθνξα έξγα πνπ 

εθηεινύζαλ νη θαζίζηεο ζην αεξνδξόκην ηεο Καιάζνπ πξνθάιεζαλ αλεπαλόξζσηεο δεκηέο.

Καη ηέινο όινπο εθείλνπο ηνπο 

αλώλπκνπο ήξσεο πνπ βνήζεζαλ 

γηα ηε ιεπηεξηά καο.

Ο ηέθαλνο Γέξνληαο ή Αιέμεο
Ο Αλαζηάζηνο αξηθάο
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Λόγνο Παλεγπξηθόο ηεο 7εο 

Μαξηίνπ 1988 .

Ο λόγορ αςηόρ εκθωνήθηκε από 

ηον Απσαγγελίηη ζςνηαξιούσο 

Λςκειάπση και ζςγγπαθέα κ. 

Φώηη Βαπέλη, ζηιρ 7 Μαπηίος 

1988, ζηο Δθνικό Θέαηπο Ρόδος, 

με ηην εςκαιπία ηος εοπηαζμού ηηρ 

επεηείος ηων 40 σπόνων από ηην 

Δνζωμάηωζη ηηρ Γωδεκανήζος 

ζηη μηηέπα Δλλάδα. 

17. Σξαγνύδη. «Σν 

Σδηβαέξη»

Λαόο θαη επίζεκνη παξαθνινπζνύλ γνλαηηζηνί ηελ αλύςσζε ηεο 

ειιεληθήο ζεκαίαο.
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Φσηνγξαθίεο από ηελ  παξέιαζε ηεο 7εο Μαξηίνπ 1948 


